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

ATA DA REUNIÃO MENSAL
19 DE AGOSTO DE 2015
15H ÀS 16H30
Local: Sala Henrique Loyola, 1º andar - Joinville/SC
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. Angélico de
Souza, Sr. João Batista dos Santos, Sr. Marcio Pabst, Sra. Ludmila Marques, Sr.
Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Paulo Müller, Sr. Anderson Müller, Sr. Dominício Freitas, Sr.
Sérgio Paulo Buzzachera, Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Adamo Nascimento, Sr. Moacir
de Souza, Sr. Osmar Neckel, Sra. Ana Luiza Wetzel e Srta. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Raulino, dando as boas vindas e
agradecendo a presença de todos. Dando início ao primeiro assunto da pauta o
presidente falou que o novo Guia Turístico VivaBem já chegou e os exemplares
estão disponíveis para retirada no Sindicato, Angélico’s Restaurante, Restaurante
Glória, Hotel Colon, BKR Eventos & Festas e Motéis Vis a Vis. Cada anunciante
pode pegar a quantidade que acredita ser necessário. Os exemplares também serão
entregues em pontos estratégicos e em grandes feiras.
Na sequência o assunto apresentado foi Missão Empresarial Peru, Sr. Raulino
informou que a data da partida foi alterada para dia 07 de setembro, pois na
segunda-feira é mais barato, o retorno será dia 14 de setembro. Em torno de 9
pessoas já confirmaram participação. Quem tiver interesse ainda há tempo de
participar, deve ir até a CVC do Shopping Garten, falar com a Josiane. Ainda sobre
Missão Empresarial, Srta Laís explicou devido a Missão ao Peru, este ano o
Sindicato não organizará Missão à Equipotel, mas para aqueles que não poderão ir
ao Peru ou que irão para os dois destinos, passou algumas informações importantes
para que cada um organize sua viagem. A Equipotel acontecerá de 14 a 17
setembro, das 13h às 21h, no Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi, em São
Paulo. O credenciamento gratuito é através do site do evento, credenciamento direto
no local é cobrado R$ 55,00 por pessoa. A Cia Aérea TAM oferece descontos de até
25% na compra da passagem aérea através da agência oficial do evento, a AD
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Turismo ou acesse o site www.tam.com.br e insira o código promocional 564287.
Para a hospedagem, no site da Equipotel consta listagem com os hotéis oficiais do
evento.
O próximo assunto da pauta foi o Projeto de Lei Complementar nº 32/2015, que
dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouros, áreas e vias públicas,
através de Food Trucks e dá outras providências. Sr. Guilherme comenta que o
projeto de Lei foi proposto pelo Vereador Fábio Dalonso e o relator é o Vereador
Manoel Bento. No último dia 10 de agosto foi realizado mais uma reunião da
Comissão de Legislação para alinhar as ideias sobre este projeto, que ainda passará
por outras Comissões.
Na sequência o assunto foi ECAD. Sr. Raulino comentou sobre a reunião que a
Diretoria teve com representantes do ECAD, no dia 05 de agosto para entender
melhor a forma de cobrança e tentar reduzir o valor cobrado em cada
estabelecimento, principalmente dos hotéis que é cobrado por cada apartamento.
Infelizmente não é possível reduzir o valor, mas eles deram algumas dicas: não
cobram das empresas que estão fechadas, seja definitivamente ou por alguns
meses em função da sazonalidade, de quartos de hotéis que estejam em reforma
ou utilizados para moradia e de empresas que não utilizam mais sonorização. Mas é
importante cada empresa avisar ao ECAD destas condições, para que os valores
sejam ajustados e não gerar débitos.
Ainda com a palavra Sr. Raulino falou sobre as cobranças do Sindicato Laboral para
a realização das homologações. Após várias conversas com o presidente do
Laboral, foi combinado que o Sitratuh fará as homologações normalmente e as
empresas terão um prazo de aproximadamente 10 dias para apresentar os
comprovantes de pagamento ou realizar os pagamentos em aberto, para não haver
problemas ou prejuízos pela não realização das homologações.
Sr. Raulino comentou sobre a atuação do Bombeiro Militar na cidade. Na última
reunião que ele participou com outras entidades e o Prefeito, foi decidido que os
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Bombeiros Voluntários e Militares aplicariam as mesmas normas de fiscalização. Sr.
Raulino verificará o andamento desta ação e informaremos. Alguns participantes
comentaram sobre as visitas recebidas dos Bombeiros Militares.
A seguir Srta Laís falou que as guias da Contribuição Confederativa foram enviadas
as empresas diretamente via correio. Explicou que essa contribuição é para a
empresa se associar ou renovar associação junto ao Sindicato e poder usufruir dos
benefícios oferecidos. O vencimento é em 30 de setembro e as empresas que
optarem pelo pagamento parcelado devem entrar em contato solicitando as guias
parceladas. O valor é baseado no número de funcionários que a empresa possui e
na Convenção Coletiva é possível consultar a tabela de enquadramento. Antes do
envio, foram atualizados os dados das empresas junto as suas contabilidades.
Sra. Ludmila explanou sobre qualificação profissional, fazendo um apanhado dos
cursos já realizados até o momento. Comentou sobre o Curso de Boas Práticas na
Manipulação de Alimentos que está acontecendo neste instante e vai até sexta-feira,
dia 21/08, com um ótimo número de participantes. Informou que entre os dias 14 e
17 de setembro será realizado Curso de Camareira, carga horária de 16h e o valor
para empresa associada é R$ 85,00 por participante. Mais um curso de Manipulação
de Alimentos será realizado no mês de novembro. Sra. Ludmila também comentou
que os valores para capacitação dos colaboradores são muito baixos e com
profissionais muito competentes, por isso a importância de enviar seus
colaboradores para os cursos.
Na continuação Sr. Batista, tesoureiro do Sindicato, fez a prestação de contas do
mês de julho de 2015 e destacou as reuniões trimestrais que o Conselho Fiscal está
realizando para acompanhamento das receitas e despesas.
Finalizados os assuntos da pauta chegou a momento da palavra livre. Sr. Angélico
comentou já estar utilizando a Cartilha para Eventos elaborada em reuniões entre os
empresários do setor e disse que devemos tentar agendar mais uma reunião com
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esse grupo. Na opinião do Sr. Angélico, o Guia Turístico está ficando saturado, hoje
em dia é tudo eletrônico. Sr. Bernardo discorda para ele o Guia Turístico impulsiona
muito o desenvolvimento turístico do município e cidades do entorno.
Sra. Ana Luiza representa o Sindicato nas reuniões do COMTUR e trouxe três
assuntos interessantes para compartilhar: a Festa das Flores este ano, de 17 a 22
de novembro está com muitas novidades, serão desenvolvidos vários jardins
temáticos, replica da Rua das Palmeiras e a praça de alimentação será com Food
Trucks; a Ajorpeme entregou ao Prefeito documento relacionando a situação dos
pontos turísticos do município e os pontos fortes e fracos; e por fim, em 2016 será
realizado em Joinville, durante a Festa das Flores, o evento Pátria Língua
Portuguesa, dando visibilidade internacional à Festa e à cidade.
Sr. Batista parabenizou a Câmara de Gastronomia da CDL pela abertura do Festival
Gastronômico, ainda não tinha participado de nenhuma edição e estava muito bom.
Sr. Adamo comentou que ganhou duas grandes ações na justiça e quem defendeu
foi a advogada do Sindicato, disse que ela é muito competente e agradeceu também
ao Sr. Angélico por depor a seu favor, foi muito importante para a vitória na ação.
Falou também que teve muitos problemas com a empresa de telefonia ADG
Comunicação e aconselhou não contratá-los.
Sr. Aldeni lembrou da verba disponível para sinalização turística que ainda não foi
utilizada pela Fundação Turística e é possível perdê-la se não utilizada logo. Sr.
Raulino vai verificar o andamento das ações.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos e
convidou para tomarem um café. Assim, foi encerrada a reunião, às 16:30.
Joinville, 12 de junho de 2015.
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