SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
17 de março de 2016
15h às 16h30
Local: Sala Wetzel – 2º andar. Endereço: Av. Aluisio Pires Condeixa, 2.550 - Saguaçu
– Joinville/SC
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Külkamp, Sr. João Batista dos Santos,
Sr. Vicente de Paulo Estevez Vieira, Sr. Paulo Müller, Sr. Anderson L. Müller; Sr. Osmar
Neckel, Sr. Sérgio Paulo Buzzachera, Sr. Luiz Fernando de Góis, Sr. Guilherme Luiz Heiber; Sr.
Márcio Pabst; Sr. Osvaldo Luiz Ceolin; Sr. Murilo Pereira; Sr. Nelci Dias Maciel; Sr. Luciano
Viapiana; Sra. Janaina Martins; Sra. Vanessa da Silva; Sr. Gerson Acácio Borba; Sr. Aldo
Domingues da Silva; Sr. Bruno Joly; Sr. Rafael Brunken Rosa; Sr. Gustavo Mannrich Turazzi;
Sra. Lucia de Fátima dos Santos; Sr. Marcelo Dumke; Sr. Henrique Deckmann e Srta. Laís
Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05com o Presidente, dando as boas vindas, agradecendo a presença
e todos e pedindo para que cada um se apresentasse.
Ainda com a palavra Sr. Raulino iniciou a reunião passando ao primeiro assunto da pauta,
Dia Mundial da Saúde. Para falar sobre esse assunto esteve presente o Sr. Henrique
Deckmann, Gerente de Saúde, e as enfermeiras Janaina e Vanessa. Nesse contexto, no dia
07 de abril de 2016 o estado de Santa Catarina propõe mobilização como Dia Mundial da
Saúde, voltado à promoção de hábitos saudáveis de vida com destaque para alimentação
saudável e prática regular de atividade física. É importante orientar a população quanto a
promoção da saúde e prevenção de doenças. No Brasil, as doenças crônicas são
responsáveis por 72% dos óbitos, que poderiam ser evitados. Por isso, no Dia Mundial da
Saúde a gerência de saúde busca a parceria do sindicato e dos empresários do setor de
alimentação para se mobilizar e divulgar essas ações, seja através de cartazes, reduzindo a
quantidade de sal e gordura nos pratos, montar um cardápio mais saudável ou trocar a
sobremesa por frutas. Sr. Raulino disse que o sindicato apoia essa causa e os empresários
presentes na reunião também gostaram da ideia. O material de divulgação ainda não está
pronto, mas logo enviarão ao sindicato para iniciarmos a divulgação. Para finalizar Sr.
Henrique lembrou que já fez parceria com o sindicato na campanha contra a gripe H1N1 e
agradece muito. Aproveitando a oportunidade, Sr. Henrique lembrou também do cuidado
que devemos ter com o mosquito da dengue, chikungunya e zika vírus. Em Pinhalzinho/SC já
tem mais de 1000 pessoas com dengue e em Chapecó já ocorreu um óbito. É importante
estarmos atentos.
Passando ao próximo assunto da pauta, Srta. Laís anunciou que estão abertas as vagas para
o Curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, que acontecerá entre os dias 28/03
e 01/04/2016, das 14h às 18h, na ACIJ, através da parceria com a Vigilância Sanitária. As
vagas já estão sendo preenchidas, mas ainda é possível se inscrever. O curso é gratuito.
Propostas para desenvolvimento de outros cursos estão sendo analisadas.
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Na seqüência Sr. Guilherme comentou sobre a palestra que acontecerá dia 22/03/2016. A
palestra faz parte do projeto “Ciclo de Palestras VivaBem”, que tem como objetivo promover
palestras nos bairros de Joinville e nos municípios de abrangência do Sindicato, buscando a
aproximação, união, aumento da representatividade e qualificação dos empresários através
de temas atuais de interesse e relevância para a categoria. O tema da primeira palestra é
Perspectivas para o Cenário Econômico do Setor de Alimentação Fora do Lar. Para falar
sobre o assunto o VivaBem traz o empresário e presidente da ABRASEL, Sr. Fábio de Paula
Queiróz. O evento é gratuito, a partir das 19h, no Restaurante Glória e é destinado aos
empresários associados e não-associados ao sindicato. Após será servido um risoto.
O próximo assunto discutido foi a revogação do benefício fiscal do ICMS, o presidente
passou a palavra para o Sr. Marcio que apontou essa revogação como um vilão para as
empresas fora do simples nacional, pois a carga tributária passou de 3% para 7%, em
algumas empresas o aumento foi de mais de 100%. Explicou que esse fator inviabiliza o
crescimento das empresas, aumenta a taxa de desemprego e colabora para o fechamento de
muitos estabelecimentos. Por intermédio do Deputado Darci de Matos, o presidente do
sindicato e os empresários participaram de uma reunião na Secretaria da Fazenda. Foi
entregue um ofício apresentando todos os pontos negativos que a revogação desse
benefício trouxe para as empresas fora do simples, na tentativa de baixar a carga tributária.
Após muita conversa, a secretaria aceitou o sindicato enviar uma proposta para reduzir a
porcentagem cobrada, eles não prometem nada, mas irão conversar com o Governador a
respeito. Sr. Márcio agradeceu ao sindicato e ao presidente por oportunizar aos empresários
negociarem. Agradeceu também ao Dep. Darci de Matos que agendou a reunião. Se a
proposta não for aceita pela Secretaria vão tentar de outra forma.
Na palavra livre foi levantado o assunto dos Bombeiros Militar x Voluntários. Sr. Raulino
comentou que os Militares estão visitando, pedindo projetos, mas o convênio que a
prefeitura possui para fazer esses serviços é com os voluntários. O presidente conversou
com a ACIJ, Ajorpeme, chamou a RBS para fazer matéria e o assunto está sendo defendido
por outras entidades também, a intenção é levar os militares para atuar em cidades que não
possuem bombeiros voluntários. Sr. Guilherme comentou que em matéria recente no Jornal
ANotícia diz que está sendo aguardado audiência com o governador e se não der certo
empresários podem ir às ruas protestar. Sr. Raulino lembrou que a advogada do sindicato
está a disposição dos associados para auxiliar neste problema.
Ainda na palavra livre Sr. Raulinou contou que quando saiu para convidar empresários para a
palestra, conheceu o Sr. Bruno, proprietário do Príncipe Restaurante. Bruno contou
trabalhou por quatro anos como gerente executivo na Abrasel da seccional Paraná. Naquela
época, tinha como projeto trazer uma seccional da Abrasel para Joinville, mas o projeto não
teve sequência e muitos ainda viam a Abrasel como concorrente do sindicato, mas essa visão
já mudou bastante, talvez com o apoio do sindicato agora isto seja possível. Sr. Bruno
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elogiou a reunião do sindicato, disse que ter muitos nomes da gastronomia e hotelaria na
mesma sala é muito bom, uma troca de experiências interessante.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos. A reunião foi
encerrada às 16h30.
Joinville, 21 de março de 2016.
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