SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO

Fones: (47) 3461-3379 / 3461-3380
sindicato@vivabemaqui.com.br

ATA DA REUNIÃO MENSAL
04 DE DEZEMBRO DE 2014
15H ÀS 16H30
Local: Sala Wetzel, 2º andar – ACIJ. Av. Aluísio Pires Condeixa, 2.550 - Saguaçu
Participantes: Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Aldeni Alves
Carneiro, Sr. Sergio Paulo Buzzachera, Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. Geraldo
Linzmeyer, Sr. Moacir de Souza, Sr. João Batista dos Santos; Sra. Ludmila Marques,
Sr. Tomé Emanoel de Souza, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sra. Carolina Schmitt, Sra.
Rosi Dedekind, Sra. Ana Luiza Wetzel, Sr. Paulo Monteiro, Sra Vanessa A.J.
Froniani, Sr. Ditmar Erich Seiler, Sr. Nelci Dias Maciel, Sra. Cristiane Drozdek
Pereira, Sr. Jean F. Lenartowicz, Sr. Paulo Muller, Sr. Angélico de Souza, Sr.
Dominicio Freitas Neto, Sr. Vicente de Paulo Vieira, Srta. Laís Vanderlinde e Srta.
Carolinny Cardoso.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Bernardo, dando as boas vindas e
agradecendo a presença de todos, na sequência pediu para que se apresentassem.
Dando início ao primeiro assunto da pauta o presidente comentou sobre as
Negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015, as negociações estão
cada vez mais difíceis e longas, foi à custa de muita conversa que a Convenção das
Praias fechou com 8% mais 2% no mês de abril, de reajuste para aqueles que já
recebem acima do piso, o salário na experiência passou de R$ 1.000,00 para R$
1.110,00 e após a experiência passou de R$ 1.120,00 para R$ 1.243,20. Após
muitas reuniões com o Sindicato Laboral (Sitratuh) em Joinville as negociações
fecharam em 8% de reajuste para aqueles que já recebem acima do piso, o salário
na experiência passou de R$ 970,00 para R$ 1.086,40, o salário dos empregados
nas funções de faxineiro, copeiro e contínuo passou de R$ 960,00 para R$ 1.046,40,
no caso da função de cozinheiro o salário na experiência passou de R$ 970,00 para
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R$ 1.076,70 e após a experiência passou de R$ 1.000,00 para R$ 1.110,00.
Sr. Angélico perguntou se o laboral influenciaria os trabalhadores a fazer greve, caso
o patronal não aceite a proposta de reajuste passada e se posicione apenas com o
aumento da inflação nas negociações do próximo ano. O presidente acredita ser
difícil que isso aconteça em Joinville, porém, comentou que no caso das praias uma
greve pode ser incentivada pelo fato do laboral deles já ter incitado greve em
Balneário Camboriú ao longo da história.
Sr. Jean da Choperia Dona Francisca perguntou se houve alguma alteração na
Convenção com relação a taxa de 10%. Sr. Guilherme explicou que não, apenas a
cláusula sobre aposentadoria sofreu alterações.
Dando continuidade aos assuntos da pauta, Srta. Laís comentou sobre as Eleições
Sindicais Biênio 2015/5017, convidando todos a votarem na chapa única no dia
11/12/14. Sra. Rosi solicitou o envio por e-mail de todos os integrantes da chapa.
Srta. Laís explicou que foram colocados dois editais no Jornal informando sobre as
eleições e leu os nomes de todos os integrantes da chapa aos participantes da
reunião.
A diretoria é composta pelos senhores Raulino João Schmitz do Hotel Sabrina,
Angélico de Souza do Angélico’s Restaurante, Guilherme Kulkamp da Pizza na
Pedra, João Batista dos Santos do Restaurante Glória e Ludmila Marques da
L'antipasti Massas. Os suplentes da diretoria são os senhores Nelci Dias Maciel da
Churrascaria Viapiana, Osvaldo Luiz Ceolin do Restaurante do Nego, Paulo Muller
do Restaurante e Petisqueira do Paulinho, Claudio Cardozo do Poial Tropeiro e
Moacir de Souza do Plaza Norte. O conselho fiscal é composto pelos senhores
Bernardo Kuerten do BKR Eventos e Festas, Aldeni Alves Carneiro do Nico’s
Restaurante e Valmor de Souza do Degusto Carnes e Massas, seus suplentes são
Sergio Paulo Buzzachera do Motéis Vis a Vis, Ádamo Vicente Nascimento do Ádamo
Gastronomia e Gerson Borba do Gordão Lanches. Os delegados representantes são
os senhores Raulino João Schmitz e Bernardo Kuerten e seus suplentes são Aldeni
Alves Carneiro e Angélico de Souza. Srta. Laís também falou sobre o Jantar de
Posse que será realizado no dia 23/02/2015 no Nico’s Restaurante.
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Em seguida, foi apresentada uma retrospectiva 2014, Srta. Laís começou falando
sobre a quantidade de associados do Sindicato. No período de 2012-2013 foram
373, de 2013-2014 foram 432 e de Setembro – Dezembro/2014 foram 410.
Dando continuidade a retrospectiva Srta. Laís falou sobre a 14ª Edição do Guia
Turístico Norte de Santa Catarina. Nesta edição o Guia contou com 30 anunciantes,
foram confeccionados 30 mil exemplares bilíngües sendo que suas fotos e textos
foram atualizados. As Missões Empresariais realizadas também foram comentadas,
neste ano, 27 participantes viajaram para Fraiburgo, Videira, Treze Tílias e Pinheiro
Preto e 37 foram para a Equipotel São Paulo.
Dando continuidade a apresentação Srta. Carolinny falou sobre qualificação
profissional, foram desenvolvidos 11 cursos, 167 alunos formados e 100 carteirinhas
de qualificação foram confeccionadas.
Foi citada ainda a parceria que o Sindicato possui com a Univille no Projeto Jovens
Cozinheiros que formou 38 alunos, o curso é oferecido gratuitamente e o Sindicato
ajuda com os passes para os alunos.
Os núcleos foram outra atividade desempenhada pelo Sindicato em 2014, 2 núcleos
foram formados Praias e Serra. As atividades cotidianas do Sindicato também foram
apresentadas, como a atualização de Unidades Habitacionais e Leitos em Joinville
hoje a cidade conta com 57 meios de hospedagem, 2.737 Uh’s e 6.254 leitos. Foi
solicitado o envio desses dados a todos os associados e Sr. Sérgio pediu que os
motéis também fizessem parte destes meios de hospedagem.
Outra pesquisa realizada é sobre o Índice de Ocupação e Permanência Média nos
hotéis, foi solicitado pelo Sr. Paulo o envio desses dados compilados aos
associados. Srta. Carolinny ainda lembrou sobre a conquista do Sindicato com
relação a redução da taxa de alvará de 0,2 UPM para 0,1 UPM, Sr. Raulino
responsável por essa conquista explicou que essa redução foi muito importante para
os hotéis, Sr. Ditmar também comentou da surpresa positiva que teve ao ver o valor
da taxa que o Hotel recebeu. Sr. Geraldo aproveitou para lembrar que a redução do
ISS de 5% para 3% também foi uma vitória do VivaBem.
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Outra atividade desenvolvida pelo Sindicato é a pesquisa de horário de atendimento
nos feriados dos empreendimentos associados, essas informações são postadas no
site e facebook do sindicato e enviadas para jornais. Como em 2013 este ano o
Sindicato continuou a parceria com a ACATS que possibilita participação dos hotéis
e restaurantes na Exposuper gratuitamente.
Formando parceria com a Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da
CDL o Sindicato apoiou o Festival Gastronômico de Inverno no valor de R$
11.750,00 e está patrocinando o Festival Gastronômico de Verão no valor de R$
20.000,00.
Srta. Laís continuou falando sobre a pesquisa que o Sindicato realizou sobre a
movimentação na Copa do Mundo, apresentando que tanto para hotéis quanto para
restaurantes o evento não trouxe maior movimentação, pelo contrário houve um
decréscimo, principalmente nos dias de jogos.
O VivaBem também esteve presente na organização da visita do Conselho Estadual
de Turismo que visitou nossa região. Em 2014 o Sindicato realizou reuniões
itinerantes e pretende continuar com esse projeto em 2015.
Além de todas essas atividades houve a participação do Sindicato em reuniões do
trade, órgãos públicos, fornecedores, assim como, entrevistas TV e jornal impresso.
Chegado o momento da Prestação de Contas o tesoureiro, Sr. Batista, comentou
que a planilha com todos os gastos passou pelos integrantes da reunião e comentou
que qualquer dúvida sobre o assunto seria esclarecida, o presidente lembrou que o
Sindicato sempre trabalhou com transparência nas contas e que por isso em todas
as reuniões os associados tem a oportunidade de verificar os gastos.
Na palavra livre Ana Luiza apresentou o aplicativo desenvolvido pelo Convention
que reúne as melhores opções de entretenimento, gastronomia, hospedagem,
serviços e eventos da cidade.
Sr. Nico agradeceu as funcionárias do Sindicato pelos trabalhos desenvolvidos ao
longo do ano, agradeceu ao presidente e a diretoria pelos 4 anos de trabalho
voluntariado, comentou que agora como conselheiro da diretoria irá continuar a
trabalhar pelo desenvolvimento da categoria.
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Sr. Angélico comentou que está idealizando um material para os prestadores de
Serviços, e ficou acordado que em 2015 as empresas que trabalham com eventos
irão montar um Regulamento interno apontando todos os deveres desses
profissionais.
Sr. Nego disse que é importante comentar sobre o Ecad nesse regulamento.
Sr. Nelci sugeriu que fosse realizada uma reunião mensal na casa de empresas não
associadas ao VivaBem.

Sendo este o último assunto, a reunião foi encerrada pelo presidente às 16:50.
Joinville, 10 de dezembro de 2014.
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