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

ATA DA REUNIÃO MENSAL
11 DE JUNHO DE 2015
15H ÀS 16H30
Local: Hotel 10 Joinville – Rua Dona Francisca, 7.173, próximo ao grêmio Whirlpool Joinville/SC

Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. Angélico de
Souza, Sr. João Batista dos Santos; Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Paulo Müller, Sr.
Gerson Acácio Borba, Sr. Vicente de Paulo Vieira, Sr. Murilo Pereira, Sr. Sérgio
Paulo Buzzachera, Sr. Valmor de Souza, Sr. Maikon Simão Bremen, Sr. Moacir de
Souza, Sr. Evandro Silveira, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr. Bruno R. Erbs, Sr. Osmar
Neckel, Sr. Jorge Kuerten, Sr. Luiz Osvaldo Urbano, Sra. Ana Luiza Wetzel, Srta.
Carolinny Cardoso e Srta. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Raulino, dando as boas vindas e
agradecendo a presença de todos. Explicou porque não houve reunião no mês de
maio. Leu a pauta e agradeceu ao Sr. Murilo gerente do Hotel 10 Joinville pela
oportunidade da realização da reunião mensal no estabelecimento.

Dando início ao primeiro assunto da pauta o presidente passou a palavra para o Sr.
Sérgio, que explicou estar utilizando em seu motel à 120 dias um produto que tira
odores do ambiente, como testou e aprovou o produto pediu liberação do presidente
para trazer a reunião mensal a empresa Electryon, passou então a palavra para o
Sr. Luiz que agradeceu a oportunidade de participar da reunião e apresentar seu
produto. Sr. Luiz explicou que a empresa é de Jaraguá do Sul e que o produto deles
é o ozônio considerado o oxidante natural mais poderoso do planeta, não faz mal a
saúde, ao ser aplicado não deixa cheiro, resíduo, não prejudica o algodão, a
madeira. Tirando todo tipo de material orgânico como cheiro de mofo, de cigarro, de
líquidos corpóreos, perfumes, gordura, pode ser utilizado em travesseiro, colchão,
armários,

cobertores,

ar

condicionados

(ajuda

no

resfriamento),

poderoso

esterilizador. Dispensando o uso de produtos químicos, nas roupas, piscinas. Após a
apresentação do produto Sr. Luiz se colocou a disposição para tirar dúvidas e
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comentou que eles iriam aguardar o encerramento da reunião para fazer uma
demonstração aos interessados.

Na sequência o assunto apresentado foi Missão Empresarial Peru, Sr. Raulino
passou dois pacotes, um somente para a feira e outro incluso visitas a pontos
turísticos. O pacote completo será do dia 04 a 11/09 sendo 2 dias em Lima para
visitar a feira, 1 dia em Cuzco para visitar o centro, 4 horas de trem até Águas
Calientes no pé da montanha Machu Picchu, uma tarde e uma manhã. Retorno a
Cuzco 1 dia para visitar o Vale Sagrado, retorna a Lima, depois a São Paulo e após
Joinville, valor R$ 4.914,00 por pessoa, falta incluir a passagem de Joinville para
São Paulo ida e volta. Quem tiver interesse em participar deve ir até a CVC do
Shopping Gartem, falar com a Josiane. Sra. Ana Luiza perguntou se o valor é em
quarto duplo ou individual, o presidente disse que irá verificar essa informação e
assim que o pacote for fechado o Sindicato enviará aos associados todos os
detalhes da viagem.

O próximo assunto da pauta foi Exposuper 16 a 18/06/15, Sr. Raulino comentou da
importância de participar das palestras e deu a suas sugestões de temas para
assistir. Lembrou aos associados que a entrada deles é gratuita, basta fazer a
inscrição no VivaBem.

Food Truck foi o próximo tema abordado pelo presidente que explicou que a CDL e
o Vereador Fábio Dalonso estão a frete desse assunto. Sr. Valmor perguntou se eles
já tem alguma proposta, mas o presidente disse que ainda estão estudando a lei.

Na sequência o próximo assunto foi calçadas, Sr. Raulino disse que o Vereador
Rodrigo Thomazi ficou responsável por dar continuidade a esse assunto, segundo
Raulino o IPPUJ solicita 1,30m para as pessoas caminharem, sobrando esse espaço
é permitido colocar mesas nas calçadas, o vereador também irá verificar a questão
da taxa que é cobrada do estabelecimento para utilizar a calçada.
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Bombeiros foi outro assunto discutido na reunião mensal, o presidente disse que
conversou com o Sr. Moacir Thomazi e o Procurador para saber como está a
adequação das normas dos Bombeiros Voluntários com as normas dos Bombeiros
Militares e foi informado que estão trabalhando nesse assunto e finalizando a
adequação.

O próximo assunto da pauta foi qualificação profissional, Srta. Carolinny informou
que nos dias 06, 07 e 08/07/15 será realizado o Curso Diferencie-se como Líder, foi
entregue a cada participante o folheto do curso com maiores informações
juntamente com a ficha de inscrição. Sr. Valmor explicou que é muito importante ter
um bom líder e que por isso esse colaborador precisa estar qualificado, dessa forma
ele poderá guiar um grupo de 6 a 10 pessoas com muita qualidade.

Chegado o momento empresarial o Sr. Murilo agradeceu a presença de todos na
reunião realizada no Restaurante anexo ao Hotel 10 Joinville que trabalha em
parceria com o hotel, porém é terceirizado. O gerente do hotel contou que o Sr.
Paulo Lizmeyer foi o fundador do Hotel 10, ele vem de uma família de hoteleiros,
viaja muito e por isso conhece a hotelaria muito bem, por isso Sr. Paulo decidiu
investir no segmento de hotéis em BR, entroncamentos, zonas industriais, por
perceber que faltava hotelaria econômica, porém de qualidade nesses locais. Pelo
hotel ser econômico alguns serviços não são prestados, porém, nunca falta uma boa
cama, um bom chuveiro com o custo benefício bom. Sr. Murilo comentou que eles
são um dos poucos hotéis que oferecem um quarto com duas camas de casal o que
possibilita que uma família inteira possa ficar no mesmo apartamento, evitando
maiores gastos com hospedagem. Outro benefício do Hotel 10 é que seus valores
são transparentes, ou seja, o valor é R$ 169,00 e já está tudo incluso nele, evitando
assim surpresas na hora de fechar a conta. Outro diferencial é que o Hotel 10 aceita
pets, de pequeno, médio e grande porte, os pets de médio e grande porte ficam em
um canil e os pets pequenos podem ficar junto do hospede que deve se hospedar
nos apartamentos do primeiro andar, além disso existem uma série de regras que o
hospede deve seguir ao se hospedar com seu pet. O Hotel 10 segue um padrão de
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qualidade, que leva em conta principalmente a limpeza, capricho e cuidados com
pequenos detalhes, além de um modelo de negócio que pode ser vendido, esse é
um dos motivos que oportuniza eles serem uma franquia ao todo existem 9 Hotéis
10, 4 são próprios e 5 são franquias. Hoje o Hotel 10 Joinville possui 82
apartamentos e 13 colaboradores. Terminada a fala do Sr. Murilo o mesmo convida
a todos a conhecerem as dependências do hotel após a finalização da reunião.

Finalizados os assuntos da pauta chegou a momento da palavra livre. Sra. Ana
Luiza comentou sobre o estudo de competitividade do turismo que Joinville
participou e que ficou com um boa colocação, acima da média.

Sr. Angélico comentou que seria importante existir anexo ao posto policial na BR um
ponto de informação turística, pois muitas pessoas acabam não conhecendo
Joinville por só perceber a cidade depois de ter passado da entrada. Sr. Valmor
comentou que é interessante fazer um pedido oficial para que isso aconteça.

Sr. Sérgio comentou sobre a Equipotel que irá acontecer de 14 à 17/09/15, o
presidente disse que neste ano o Sindicato não fará Missão para lá, pois o foco é a
Missão para o Peru, lembrou ainda que é interessante conhecer novas culturas e
culinária.

Sr. Paulinho comentou sobre a reunião que irá acontecer no dia 17/06/15 no Senac
que discutirá o valor de aluguel das máquinas de cartão de crédito, disse que as
taxas estão muito altas, Sr. Guilherme ficou de passar maiores informações sobre
esse assunto.

Sr. Valmor comentou sobre o encontro maçônico que irá acontecer dos dias 21 e
22/08/15, são previstas 1.500 inscrições, Sr. Valmor disse que está responsável pela
parte de relacionamento entre as pessoas que virão para o evento e os hotéis que
as mesmas ficarão hospedadas. Ficou a disposição para resolver qualquer
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problemas e ainda pediu para o Sindicato mandar um e-mail aos hotéis informando
seus contatos.

Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos e
convidou para tomarem um coffee. Assim, foi encerrada a reunião, às 16:30.

Joinville, 12 de junho de 2015.
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