SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
Fones: (47) 3461-3379 / 3461-3380 Fax: (47) 3028-2630 Cel. (47) 8443-0738
sindicato@vivabemaqui.com.br

ATA DA REUNIÃO MENSAL
19 DE FEVEREIRO DE 2015
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. Celso Berri, Sr. Bruno Kerbs, Sr. João Batista dos Santos; Sra.
Ludmila Marques, Sr. Tomé Emanoel de Souza, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sra. Rosi
Dedekind, Sra. Ana Luiza M. Wetzel, Sr. Sérgio Luis Holz, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr.
Luciano Viapiana Maciel, Sr. Paulo Muller, Sr. Angélico de Souza, Sr. Claudio
Cardozo, Sr. Felipe Borba, Sr. Jocemir A. da Veiga, Sr. Vicente de Paulo Vieira, Dra.
Alessandra Duarte Valadão Corrêa e Srta. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Raulino, dando as boas vindas e
desejando uma boa reunião a todos, com muitos assuntos de interesse. Comentou
que é sua primeira reunião como presidente eleito e na sequência pediu para que
todos se apresentassem.
Dando início ao primeiro assunto da pauta o presidente apresentou algumas das
ações a serem desenvolvidas ao longo do ano, falou que teve uma reunião com o
presidente da Fundação Turística, Raulino Esbiteskoski, para cobrar algumas ações:
andamento das obras do mirante, segundo Esbiteskoski a previsão é para entrega
no mês de setembro; plantação de flores pela cidade para fazer jus ao título de
Cidade das Flores, principalmente na Rua das Palmeiras. Neste espaço o presidente
do Sindicato cobrou revitalização, Sra. Rosi comentou que a empresa que faz a
limpeza tem poucas pessoas trabalhando, por isso deixa a desejar. Sr. Aldeni
sugeriu agendar reunião com a Fundação Turística e empresa responsável pela
limpeza para resolver este problema. Continuando, Sr. Raulino exaltou o problema
entre os Bombeiros Voluntário e Militar. Disse que conversou com o prefeito para
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buscar orientações, posteriormente conversou com a Procuradoria do Município e
eles informaram e encaminharam documentos comprovando que uma ação do CBM
(Corpo de Bombeiros Militares) contra o CBV (Corpo de Bombeiros Voluntários) foi
arquivado.
Para explicar melhor o assunto, Sr. Raulino passa a palavra à Dra. Alessandra. Ela
relembra toda a trajetória desde quando o CBM começou a vistoriar os
estabelecimentos, iniciando pelos hotéis, as diferenças de diretrizes entre as
corporações, deixando os empresários confusos. Desde então, algumas empresas
que não se enquadraram às diretrizes do CBM receberam inquéritos civis. De forma
resumida, uma ação coletiva através do Sindicato não é possível porque o Sindicato
não tem legitimidade, é necessário entrar com ação individualmente. Quem receber
o inquérito deve entrar em contato com a advogada imediatamente. Será agendado
reunião com Ministério Público.
Dando continuidade aos assuntos da pauta, Sra. Ludmila, responsável pela pasta de
Capacitação, destacou que os cursos bem aceitos serão mantidos neste ano e irá
em buscar de parceiros para a realização de cursos rápidos, pois ninguém tem muito
tempo livre. Sebrae já está montando propostas. Disse que estamos abertos a
sugestões. Sr. Vicente, do Espaço Gourmet Escola de Gastronomia, se colocou a
disposição para realizarmos cursos com valores diferenciados aos associados. Sr.
Aldeni conhece a infraestrutura da escola e disse ser muito boa.
Em seguida, Sr. Guilherme apresentou os resultados do Festival Gastronômico de
Verão realizado pela Câmara de Gastronomia e Entretenimento da CDL Joinville e
uma cota do Projeto patrocinado pelo Sindicato. A apresentação foi bem detalhada,
mostrou onde o Sindicato apareceu na mídia impressa e digital durante o período do
Festival. Tem um crescimento anual de 70% em cada edição, 26 casas
participantes, 13.300 pratos vendidos. Nesta edição foi realizado ação de divulgação
do Festival nas praias de Barra Velha, Balneário Piçarras, Balneário Camboriú e São
Francisco do Sul.
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Na sequência Sr. Raulino convida todos a participar do Jantar de Posse do Sindicato
que acontecerá no dia 23 de fevereiro, às 20h, no Nico’s Restaurante (anexo AABB).
As empresas associados receberão gratuitamente duas adesões cortesias.
A seguir Sr. Batista, tesoureiro do Sindicato fez a prestação de contas do mês de
janeiro de 2015.
Na palavra Livre, Sra. Rosi comentou que a prefeitura quer juntar os setores de
turismo, cultura e esporte com a Secretaria de Educação, a fim de reduzir custos. O
Comtur vai elaborar um projeto contra essa medida e pediu o apoio do Sindicato, Sr.
Raulino disse que pode contar conosco.
Sr. Sérgio perguntou sobre a periculosidade para motoboy, Dra. Alessandra falou
que é uma liminar, não é definitivo. Este assunto trouxe à mesa a insalubridade para
camareiras, Dra. Alessandra explicou que já está em vigor desde janeiro deste ano,
o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (30% em cima do
salário mínimo), ela vai encaminhar mais informações sobre estes assuntos via email, mas já orienta que o pagamento da insalubridade é devido.
Sr. Geraldo comentou que Joinville será representado em várias feiras e eventos
neste ano, através da Santur. Sra. Rosi encaminhará e-mail com fichas de inscrição
para três feiras, para quem tiver interesse.
Foi comentado também sobre a questão das tarifas aéreas, voos para São Paulo
estão mais baratos partindo de Curitiba do que de Joinville, após reunião com
Entidades da cidade, as companhias aéreas estudarão a possibilidade de redução
das tarifas.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos, essa
troca de experiências e informações é muito interessante. Convidou novamente para
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o Jantar de Posse e mencionou a homenagem que será feita ao Sr. Adolar
Linzmeyer e o Lançamento do Guia Turístico 2015-2017, assim a reunião foi
encerrada às 16:30.
Joinville, 27 de fevereiro de 2015.
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