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

ATA REUNIÃO MENSAL
29 DE OUTUBRO DE 2015
15H ÀS 16H30
Local: L’antipasti Massas. Rua: Aquidaban, 556 – Atiradores - Joinville/SC

Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Külkamp, Sr. Angélico de
Souza, Sr. João Batista dos Santos, Sra. Ludmila Marques, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin,
Sr. Paulo Müller, Sr. Sérgio Paulo Buzzachera, Sr. Moacir de Souza, Sr. Aldeni Alves
Carneiro, Sr. Ádamo Vicente Nascimento, Sr. Rogério Dioti, Sr. Sérgio Holz, Sr.
Osmar Neckel, Sra. Graziele Socateli, Sra. Janete Heidemann Hermesmeyer, Sr.
Almir, Sra. Carolina Jock Granado, Sra. Elaine Apª Lemkuhl, Sra. Ana Luiza M.
Wetzel, Sra. Anelise R. Holz Ristaw, Sr. Luiz Fernando de Góis, Sr. Felipe Acácio
Borba, Sr. Everton R. Pacheco, Sra. Rosa Nivea Maiochi Röper, Sr. Orlando Röper,
Sra. Jakeline Torizani, Sra. Carolina Schmitt, Sr. Murilo Pereira, Srta. Carolinny
Cardoso.
A reunião iniciou às 15h09 com o Presidente, Sr. Raulino, dando as boas vindas,
agradecendo a presença de todos e pedindo para que cada um se apresentasse.

Passou a palavra para o Sr. Guilherme presidente da comissão de negociação da
Convenção Coletiva de Trabalho, que explicou sobre a data base da Convenção das
Praias e de Joinville. Comentou que o VivaBem negocia com o Sechobar que é o
Sindicato Laboral de Barra Velha, Penha e Piçarras, foram realizadas, reuniões com
os empresários para análise da reivindicação e posteriormente com o Sechobar para
fechar o acordo coletivo. Além do Sechobar o VivaBem negocia com o SITRATUH
que é o Sindicato Laboral de Joinville e Região, a comissão de empresários já
realizou duas reuniões para montar um rol de reivindicação e na próxima semana irá
se reunir com o laboral para dar início a negociação.

Dando continuidade aos assuntos da pauta, o presidente lembrou a todos sobre o
movimento Compre do Pequeno Negócio do Sebrae, interessados pode buscar
gratuitamente o material de divulgação dessa campanha para fixar no seu
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville/SC e Região
Av. Aluísio Pires Condeixa, 2.550 - 2º andar, sala 25 - ACIJ – Saguaçu – Joinville/SC – CEP: 89221-750
Fones: (47) 3461-3379 / 3461-3380 / 8443-0738
Fax: (47) 3028-2630
Email: sindicato@vivabemaqui.com.br
Site: www.vivabemaqui.com.br

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

estabelecimento, Sr. Raulino reforçou a importância de aderir ao movimento que
incentiva o pequeno negócio.

Na sequência o assunto apresentado foi cidades irmãs Joinville x Schffhausen/Suíça
Sr. Raulino comentou que existe um projeto da época que ele trabalhava na
secretaria de desenvolvimento que visa a troca de experiências entre cidades irmãs.
Tendo como objetivo a ida de empresários para a Suíça no intuito de aprender como
os restaurantes e hotéis funcionam e aplicar esses conhecimentos aqui, o projeto
visa também a vinda de algum empreendedor para Joinville com o objetivo de dar
conselhos, ideias e exemplos de como tocar o negócio. O investimento seria apenas
com o deslocamento. A alimentação e hospedagem ficam por conta dos empresários
que vão receber os Joinvillenses. O presidente ainda lembrou que essa troca de
experiências já ocorreu com os alemães que vieram para ensinar novas receitas ao
setor da panificação.

Dando continuidade a reunião, Bombeiros Voluntários x Bombeiros Militares, Sr.
Raulino informou que o Sindicato irá enviar para os associados o parecer do
advogado geral da união sendo favorável aos Bombeiros Voluntários. Perguntou aos
empresários como está a situação em seus estabelecimentos. Sra. Jaqueline de
Jaraguá comentou que a cidade está passando pelas mesmas dificuldades que
Joinville. O presidente aconselhou que ela entrasse em contato com a Dra.
Alessandra para maiores esclarecimentos sobre como agir perante esse assunto.

O presidente passou a palavra para Sra. Ludmila que falou sobre o Kit do Sebrae
Curso “Aprender a empreender”, Ludmila comentou que o material tem muita
qualidade e é didático (livro, cd e guia), explicou que o curso é a distancia, a pessoa
faz no horário e dia da semana que melhor se adequar, se tiver alguma dúvida pode
entrar em contato com o Sebrae. O Sindicato irá enviar um e-mail para os
associados, solicitando alguns dados para o envio do Kit.
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Na sequência Ludmila responsável pela pasta de qualificação profissional, lembrou
que o Sindicato formou parceria com o SITRATUH e o Senac para a realização do
Curso de Serviços de Restaurante, que inicia na próxima semana, as vagas já estão
preenchidas.

Na sequência o presidente agradeceu os 9 hotéis que deram cortesia para os
palestrantes e jornalistas que irão participar da 77ª Festa das Flores e IX Congresso
Brasileiro de Turismo Rural. Sra. Ana Luiza se ofereceu para ajudar com mais
cortesias, caso fosse necessário.

Em seguida o presidente passou a palavra para o Sr. Guilherme que comentou
sobre a importância das casas abrirem no fim do ano. Como o dólar está alto a
tendência são viagens internas e a vinda de muitos turistas para conhecer a região.
Por isso, a necessidade de termos restaurantes abertos entre o natal e o ano novo.
Sr. Murilo comentou que é importante saber quais casas irão realizar entregas de
ceia. O Sindicato irá verificar dentro do período de 20/12 a 10/01, quais casas irão
abrir, quem irá servir ceia, quem terá delivery, para passar essas informações aos
pórticos, hotéis e demais locais de informação turística. Murilo ainda comentou que o
pórtico de Joinville fecha nesse período do ano o que dificulta muito os turistas
conseguirem informações sobre a cidade, comentou que o pórtico deveria abrir das
15h as 21h no mínimo. Sr. Osmar comentou sobre a importância de saber os
períodos de funcionamento dos museus. O presidente ficou de verificar com a
Fundação Turística sobre os horários de atendimento dos pórticos e com a Cultura
sobre o funcionamento dos museus.

Na sequência foi apresentado aos participantes a data da Confraternização de Fim
de Ano do Sindicato, que será de 22 a 23/11/2015 no Hotél VillaReal, esse ano será
por conta do Sindicato o jantar e o passeio de barco. Os associados irão receber via
e-mail maiores detalhes sobre esse evento.
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Chegada a palavra livre o presidente pediu aos associados para enviarem sugestões
para serem trabalhadas no planejamento estratégico.
Sr. Sérgio da Família Holz comentou da importância de negociar na CCT sobre o
intervalo para refeição. Disse ainda que foi aprovado no Congresso que os acordos
coletivos são superiores a CLT. O Sindicato ficou de verificar esse assunto com a
advogada. Hotel de Guaramirim comentou sobre a cobrança do ECAD, presidente
explicou que o Sindicato realizou reunião com eles para tentar negociação e também
mandou uma carta para a Federação solicitando que tome providências para
melhorar os valores de cobrança do ECAD. Comentou ainda que o ideal seria mudar
a lei. Sr. Osmar comentou que fez uma negociação com eles para melhorar o valor,
Nico também negociou com o Sr. Rafael do ECAD para diminuir a cobrança.
Chegado o momento empresarial o Sr. Ludmila agradeceu a presença de todos e
contou sua história. A L’antipasti tem 24 anos é uma fábrica de massas junto com
um restaurante, tem uma filial na rua Blumenau. Com muita alegria comentou que
faz apenas um mês que estão em novo endereço, rua Aquidaban. Disse que é a
única fabrica com o certificado PAS Alimento Seguro. Na sequência convidou a
todos para um café e brindou com os participantes uma rodada de bebidas.

Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos.
Assim, foi encerrada a reunião, às 16:35.

Joinville, 30 de outubro de 2015.
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