SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
28 de abril de 2016
15h às 16h35
Local: Rest. Petisqueira Polinésia. Endereço: Rua Pref. Baltazar Buschle, 3.537 - Espinheiros Joinville/SC
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Külkamp, Sr. João Batista dos Santos, Sr.
Anderson Luis Müller; Sr. Osmar Neckel, Sr. Luiz Fernando de Góis, Sr. Guilherme Luiz Heiber, Sr.
Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr. Bruno Joly, Sr. Felipe André A. Lizmeyer, Sr. João
Paulo Canarim, Sra. Luciana Lindner, Sra. Fernanda Coral, Sr. Moacir de Souza, Sr. Tiago Furlan
Lemos, Sr. Dougas Hoffmann, Sra. Janete Heidemann Hermesmeyer, Sr. Maikon Simão Bremen,
Sr. Ádamo Vicente Nascimento, Sr. Valmor de Souza, Sra. Ana Luiza Moeller Wetzel, Sra. Fabíola
C. Palma Calgarotto, Sr. Sergio Paulo Sotton, Sra. Guisela Madalena Neckel, Sra. Alessandra
Duarte Valadão Corrêa, Sr. Ronivaldo Cartapasso, Sr. Rosinaldo Cartapasso, Sr. Adelar Fernandes
Siqueira, Sra. Eliane Fernandes Siqueira, Sr. Luís Gustavo de Jesus, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr.
Angélico de Souza, Sra. Ludmila Henriques Marques, Sra. Daniela Borges, Srta. Laís Vanderlinde,
Srta. Carolinny Cardoso,
A reunião iniciou às 15h15 com o Presidente agradecendo ao Sr. Osmar e Dª Guisela por ter
oferecido seu restaurante para a reunião mensal do Sindicato. Rapidamente passou os assuntos
da pauta e contou sobre o projeto Ilha dos Espinheiros que tem como objetivo a organização dos
restaurantes da região para criação de um núcleo. Na seqüência pediu para que cada um se
apresentasse.
O presidente passou então a palavra para o Sr. Guilherme vice-presidente do VivaBem, que fez
uma apresentação do Sindicato, contou sobre a trajetória, os benefícios que são oferecidos, a
abrangência e demais atividades desenvolvida pela entidade, na seqüência passou a palavra para
a Dra. Alessandra advogada do Sindicato que apresentou aos participantes como funciona a
assessoria jurídica gratuita oferecida aos associados do VivaBem, se colocou a disposição e pediu
para que os associados busquem sempre tirar as dúvidas a fim de trabalhar na prevenção,
evitando que ações judiciais ocorram, ainda solicitou que em caso de entrega de documentação
a mesma seja feita com antecedência evitando deixar para cima da hora. Sr. Valmor, Sra. Ana
Luiza e Sr. Luciana elogiaram o trabalho da advogada.
Na seqüência a palavra foi passada para o Sr. Sergio do Sicredi que falou da instituição a nível
nacional, a cooperativa de crédito tem um amplo portfólio de produtos de investimento, além
disso, a admissão de associados é livre, ou seja, pode ser pessoa física ou jurídica. Sra. Fabíola do
Sicredi que será a gerente de negócio pessoa jurídica da nova unidade no bairro Comasa
agradeceu a oportunidade e se colocou a disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Sr.
Raulino e Sr. Guilherme afirmaram que as taxas para cartão de crédito são baixas e que é muito
vantajoso se tornar um associado do Sicredi.
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Passando ao próximo assunto da pauta o presidente convidou Sr. Douglas, gerente de marketing
da Fundação Turística para explicar sobre o Cadastur, Douglas disse que o sistema de
cadastramento do Ministério do Turismo Cadastur visa o cadastramento de restaurantes e hotéis
e a atualização dos dados a cada 2 anos sem custo. Esse cadastro tem como intuito oferecer mais
visibilidade, segurança e benefícios ao setor de turismo e eventos da cidade. A Fundação
Turística se colocou a disposição para auxiliar no preenchimento dos formulários e na
conferência da documentação exigida, se encarregará de entregar todos os documentos à
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catariana (SOL), em Florianópolis,
que fará a análise dos processos e a emissão dos certificados a cada empresa.
O próximo assunto discutido foi Cicloturismo Sr. Tiago da Fundação Turística agradeceu a
oportunidade e apresentou o projeto Cicloturismo Dona Francisca, que contou com o apoio de
vários parceiros, entre eles o Sindicato VivaBem, Tiago apresentou 7 rotas urbanas e rurais que
variam de 8 km a 1 dia de pedalada, cada rota estará identificada por placas além de um guia de
navegação que apresentará todos os aspectos da rota, como os caminhos a seguir, qual o nível
de intensidade, pontos turísticos, locais para se alimentar e demais serviços, etc. Cada rota terá
um ponto para carimbo e após realizada as rotas que o ciclista desejar basta levar no pórtico seu
passaporte carimbado para receber um certificado. O principal objetivo desse projeto é tornar
Joinville uma cidade de destino a não apenas de passagem, porém Tiago alertou aos empresários
que é muito importante estar preparado para receber esse tipo de turista, sendo imprescindível
ter bicicletários do mesmo modelo do Fórum. Sr. Osmar questionou se existe alguma rota na Ilha
dos Espinheiros e Tiago explicou que não foi desenvolvida uma rota nessa região porque o
Marinebus que seria responsável por levar os ciclistas de um ponto a outro no trajeto, não
trabalhada diariamente o que inviabiliza a rota na região. Sr. Guilherme comentou que o
Cicloturismo é uma tendência e envolve muitas pessoas que estão se deslocando de suas cidades
para realizar rotas em outras cidades, por esse motivo as rotas precisam ser bem organizadas
com inicio e fim. Sr. Moacir questionou sobre a segurança das bicicletas quando estiverem presas
no estabelecimento e Tiago explicou que hoje existe o Bike Registrada um mecanismo que ajuda
a rastrear as bicicletas.
Passando ao próximo assunto da pauta o presidente convidou a todos para participarem da
Missão Empresarial para Lages e São Joaquim, que irá acontecer do dia 15 a 17/05/2016 a
hospedagem será no Sesc Pousada Rural que possui 18 apartamentos duplos e oferece diversas
atividades para os hospedes, além disso os participantes irão conhecer uma vinícola e degustar
excelentes vinhos da serra, o valor da missão é de R$ 485,00 e o Sindicato irá subsidiar 50% do
valor para uma pessoa por CNPJ.
No próximo assunto da pauta Bombeiros Voluntários x Bombeiros Militares o presidente
explicou que o Sindicato juntamente com demais entidades de Joinville lutam pela retirada dos
bombeiros militares da cidade, segundo Jornal ANotícia nesta sexta-feira será assinado um
decreto pelo Governador Raimundo Colombo que terá como objetivo a retirada dos Bombeiros
Militares.
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Passando ao próximo assunto Ludmila apresentou os cursos de qualificação que foram e estão
sendo oferecidos pelo Sindicato. Informou que foram 28 formados no Curso de Boas Práticas na
Manipulação de Alimentos. Anunciou que do dia 02 a 04/05 será realizado Curso Diferencie-se
como Líder e as 20 vagas já estão preenchidas, de 27 a 30/06 será realizado o Curso
Recepcionista de Hotel e de 04 a 06/07 será realizado o Curso Tiro Certo de vendas. A
qualificação profissional é uma das missões do Sindicato VivaBem, além de oferecer diversos
cursos o sindicato ainda subsidia 50% do valor para empresas associadas. Ludmila pediu para os
empresários enviar para o Sindicato os cursos que querem que seja realizado. Sr. Valmor falou
da importância da qualificação profissional, principalmente com relação a vendas e qualidade no
atendimento.
Chegado o momento empresarial Sr. Osmar comentou que o Restaurante Polinésia completou
52 anos e que a região do Bairro Espinheiros quer alterar o nome para Ilha dos Espinheiros, criar
um núcleo entre os proprietários de restaurantes no estilo da Via Gastronômica, Sr. Guilherme
comentou como funciona o Núcleo de Gastronomia da CDL, Sr. Nico explicou como era o Núcleo
da Ajorpeme. Sr. Osmar ainda comentou que será necessário mudar o zoneamento dos
estabelecimentos, Sr. Raulino disse que o Sindicato está a disposição para juntamente com os
empresários levar a documentação junto ao IPPUJ. Sr. Osmar ainda comentou da importância de
divulgar a região por meio da TV, Sr. Felipe comentou que hoje as redes sociais são um meio de
divulgação mais rápido e barato. Sr. Raulino comentou que é o momento de convidar os
jornalistas para conhecerem a região e assim divulgar os estabelecimentos. Sr. Nico comentou
que seria interessante montar uma cartilha para entregar aos candidatos a prefeito com os
pedidos para a região.
Na palavra livre foi levantado o assunto da venda casada, Sr. Luiz disse que os noivos estão
recebendo das cerimonialistas um panfleto alertando sobre o assunto da venda casada.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos. A reunião foi
encerrada às 16h45.
Joinville, 03 de maio de 2016.
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