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

ATA REUNIÃO MENSAL
19 DE NOVEMBRO DE 2015
15H ÀS 16H30
Local: Sala Henrique Loyola, 2º andar, ACIJ - 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. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Sérgio Holz, Sr. Osmar Neckel, Sra.
Janete Heidemann Hermesmeyer, Sra. Anelise R. Holz Ristaw, Sra. Carolina
Schmitt, Sr. Murilo Pereira, Sra. Carolina Figueiredo, Sra. Lucia Ogliari, Sr. Gilberto
Somera, Sra. Claudete Z. Jasper, Sr. Nelci Dias Maciel e Srta. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Raulino, dando as boas vindas,
agradecendo a presença de todos e pedindo para que cada um se apresentasse.
Ainda com a palavra Sr. Raulino iniciou a apresentação das atividades
desenvolvidas ao longo de 2015. Mostrou o número de empresas associadas e
segregadas por cidade e categoria. Em 2015 aconteceu o Jantar de Posse da nova
diretoria do Sindicato, mandato 2015-2017; foi elaborado o Guia Turístico 2015-2016
com muitas novidades e realizado Missão Empresarial ao Peru, na Feira
Gastronômica Mistura.
Passando a palavra a Sra. Ludmila, resumiu os cursos realizados, a quantidade de
alunos formados e as Carteiras de Qualificação Profissional emitida em 2015.
Na sequência Sr. Guilherme comentou sobre as negociações das Convenções
Coletivas de Trabalho de Joinville e Região e das praias (Balneário Piçarras, Barra
Velha e Penha). Iniciando por Joinville e Região, o reajuste para os salários acima
do piso foi 10% e o salário normativo para os cargos em geral R$ 1.195,00 e para
cozinheiro R$ 1.195,00 na experiência e R$ 1.221,00 após experiência. Sr.
Guilherme também comentou que foi uma negociação boa, pois neste ano (diferente
dos anteriores) não teve ganho real, apenas a inflação e outras clausulas que foram
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alteradas em favor dos empresários. Nas praias e reajuste foi de 11% e o salário
normativo R$ 1.243,00 na experiência e R$ 1.400,00 após experiência. A tabela
modelo de pontuação da taxa de serviço será atualizada.
Continuando Sr. Raulino falou sobre os apoios e patrocínios ao Festival
Gastronômico

de

Verão

desenvolvido

pela

Câmara

de

Gastronomia

e

Entretenimento da CDL, Projeto Circuito de Cicloturismo, Projeto Jovens
Cozinheiros, Viva Turismo e captação de hospedagem cortesia para palestrantes e
imprensa durante a Festa das Flores. Outras atividades desenvolvidas: atualização
do número de leitos e unidades habitacionais e pesquisa do índice de ocupação e
permanência média dos hotéis de Joinville (foi sugerido pesquisar como está o
índice de ocupação de outras cidades do porte de Joinville, para que possamos
avaliar como o município está e é interessante também fazer esse levantamento nas
praias da abrangência do Sindicato); pesquisas do horário de atendimento nos
feriados dos estabelecimentos associados (Sr. Raulino falou da importância dos
restaurantes abrirem durante o fim de ano, pois a previsão é que mais turistas
visitem nossa região. A Fundação Turística se comprometeu em ampliar o horário de
funcionamento das CAT’s); parceria ACATS para participação na Exposuper;
elaboração de modelo de regimento interno para eventos; participação em reuniões
do trade; entrevistas TV e jornal impresso.
Nas reivindicações da categoria destaque para: permanência da atuação dos
Bombeiros Voluntários em Joinville; regulamentação da comercialização de
alimentos através de Food Trucks – Lei Complementar 443/15; negociação da
cobrança do ECAD; nova alíquota sobre o uso e ocupação do espaço público
(mesas nas calçadas em frente a bares e restaurantes), decreto 25.361/15. Valor
antigo: R$ 14,90 por mesa/dia. Valor atual: R$ 2,44 por mesa/dia; horário das linhas
de ônibus “madrugadão” (em reunião com Seinfra, falaram não haver demanda
nesse horário, receberam somente uma reclamação, mas se colocaram a disposição
para retomar este assunto quando a demanda aumentar); utilização da verba
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disponível para sinalização turística em Joinville (a verba está disponível, o projeto
pronto, mas não sai a licitação, sindicato está cobrando do prefeito).
Nos projetos para 2016, Sra. Ludmila comentou que a diretoria se reuniu para
analisar e revisar o Planejamento Estratégico desenvolvido para diretoria anterior
para definir o que pretende ser realizado em 2016. Alguns objetivos são: realizar
“Ciclo de palestras VivaBem” nas bairros para aproximação e captação de novos
associados; realizar visitas técnicas e missões empresariais; cursos e treinamentos
de curta duração; palestra com chefe de renome nacional; convênio com
Schaffhausen/Suíça, cidade irmã de Joinville (realizar “intercâmbio” individualmente
para aprender sobre

os hotéis e

restaurantes de lá. A Secretaria

de

Desenvolvimento Econômico de Joinville está entrando em contato com a Suíça
para renovar este Convênio); aumentar o Rol de Benefícios aos associados; divulgar
a representatividade e elaborar um selo de identificação para associados.
Na palavra livre Sr. Aldeni levantou o assunto do estacionamento rotativo, Sr.
Raulino respondeu que já está verificando, o prefeito encaminhou um projeto para a
Câmara de Vereadores, está na comissão para análise. Sra. Anelise perguntou
como funciona o aplicativo do Convention Bureau, o Visit Joinville, pois os dados de
seu restaurante estão incorretos, bem como de outros estabelecimentos. O
Convention pode atualizar os dados com o Sindicato. Para encerrar Sr. Oswaldo
deixou uma mensagem de Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos.
Assim, foi encerrada a reunião, às 16:35.
Joinville, 25 de novembro de 2015.
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