SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
16 de junho de 2016
15h às 16h30
Local: Sala Wetzel. Endereço: Av. Aluísio Pires Condeixa, 2.550 - 2º andar - Saguaçu - Joinville/SC
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Angélico de Souza, Sr. Guilherme Luiz Heiber, Sr.
Nelci Dias Maciel, Sr. Luciano Viapiana Maciel, Sr. Moacir de Souza, Sr. Valmor de Souza, Sr.
Gerson Acacio Borba, Sr. Felipe André A. Linzmayer, Sra. Elaine Lehnkuhl, Sr. Osvaldo Luíz
Ceolin, Sr. Ana Luiza Moeller Wetzel, Sr. Paulo Müller, Sr. Bruno R Erbs, Sr. Sérgio Paulo
Buzzachera, Sra. Luciane Maria Pereira de Góis, Srta. Laís Vanderlinde e Srta. Carolinny
Cardoso.
A reunião iniciou às 15h15 com o Presidente Sr. Raulino agradecendo a presença de todos,
na sequência pediu para que os participantes novos se apresentassem.
O primeiro assunto abordado pelo presidente foi o ECAD - Aprovação PLS 206/2012. O
Sindicato enviou aos Senadores e Deputados um pedido de apoio para acelerar a tramitação
do Projeto de Lei do Senado nº 206/2012, de autoria da Senadora Ana Amélia, que
“acrescenta o § 3º-A ao art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para que não se
considere como execução pública a utilização de composições musicais ou literomusicais
nas unidades de frequência individual e de uso exclusivo do usuário, nos
empreendimentos destinados à prestação de serviços de hospedagem”. O Projeto de Lei
encontra-se na pauta da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O
Senador Paulo Bauer assegurou que está acompanhando e atuando pela aprovação da
matéria, porém como a Senadora Ana Amélia está na comissão do impeachment os assuntos
da pauta estão levando mais tempo para serem discutidos. Sr. Valmor comentou que seria
importante conversar com a Federação para que eles incentivem outros Sindicatos a
fazerem o mesmo que o VivaBem, dessa forma acredita que quão maior for a cobrança mais
rápida seja a provação.
Na sequência o presidente falou sobre as plataformas que vendem hospedagens não
regulamentadas no mundo, uma delas é a Airbnb. Explicou que a Alemanha não permite
esse tipo de negócio, para que as casas ou apartamentos sejam alugados os donos precisam
se cadastrar na prefeitura e pagar as devidas taxas, aqueles que não se adéquam pagam
multas. Joinville está começando nesse tipo de negócio, para que isso não se torne uma
concorrência desleal com hotéis e pousadas o presidente do Sindicato foi atrás de uma
solução. Em contato com Sr. Naim questionou o que poderia ser feito e o mesmo solicitou a
união de material sobre o assunto para montar um documento oficial e enviar a Secretaria
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de Desenvolvimento Econômico que poderá criar as leis necessárias para a regulamentação
desse novo negócio.
Dando continuidade aos assuntos da pauta, o presidente falou sobre o Mirante, segundo o
Sr. Glauco gerente de transporte do Seinfra hoje existe um ônibus durante a semana e
quatro aos fins de semana que levam e trazem as pessoas até o Mirante, o ônibus sai do
terminal central vai até o Mirante e retorna. Em um fim de semana chegam a visitar o
Mirante cerca de 4 mil pessoas, em média no mês 20 mil pessoas são transportadas, só de
ônibus, neste sentido o Sindicato fez uma proposta de roteiro com o objetivo de passar por
vários hotéis e restaurantes da região central de Joinville, se aprovada, os horários do ônibus
estarão disponíveis aos hospedes que poderão utilizar o mesmo para conhecer a região
central e o Mirante. Na proposta o ônibus deverá passar pelas ruas principais como Max
Colin, Marques de Olinda, XV de Novembro, Aquidaban, Otto Boehm, Blumenau, Juscelino
Kubitschek, Ricardo Stamm Gomes e Mirante. No futuro pode existir mais ônibus que
passem pela zona sul, pela Ilha dos Espinheiros e pela zona norte. O presidente pediu aos
participantes para darem sugestões, Felipe sugeriu que o ônibus tivesse uma cor diferente,
com wifi e que fosse elétrico. Os demais participantes aprovaram a proposta e sugestões
dadas.
O próximo assunto discutido foi Exposuper 2016. Srta. Laís lembrou a todos que o eventos
será realizado de 21 a 23 de junho de 2016, na Expoville. Algumas palestras têm temas
específicos para supermercados, mas muitas outras são bem interessantes para nossa
categoria também. As inscrições para associados ao VivaBem são gratuitas e vão até dia
20/06, elas devem ser realizadas através do site www.exposuper.com.br, selecionando a
opção Supermercadista/Varejista não sócio R$ 0,00. É uma ótima oportunidade para o
empresário e seus funcionários, não tem limite de inscrição por empresa. Aproveite!
Dando continuidade, Sr. Raulino falou sobre a Missão Empresarial à Equipotel comentou que
o local do evento mudou e apresentou duas sugestões de programação para a viagem, os
associados ficaram muito interessados e aprovaram a segunda sugestão. Na sequência o
presidente aproveitou para apresentar aos associados a sugestão de uma Missão
Empresarial para Curitiba, com o intuito de conhecer Santa Felicidade, e fazer uma visita
técnica ao Restaurante Madalosso. Ana Luiza comentou que a Conceição da Cia do Turismo
organiza viagens para aquela região.
A seguir Srta. Carolinny apresentou os cursos de qualificação oferecidos pelo Sindicato.
Anunciou que do dia 27 a 30/06 será realizado o Curso Recepcionista, com a instrutora
Elaine Scalabrini, as vagas estão quase esgotadas. De 27/06 a 01/07 acontecerá mais uma
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edição do Curso Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, com os instrutores da Vigilância
Sanitária, as vagas já estão esgotadas. De 04 a 06/07 será realizado o Curso Tiro Certo –
Vendas de Corpo, Mente e Alma, com Silvana Fioravanti, instrutora muito elogiada, o curso
ainda tem vagas em aberto. Sr. Valmor comentou que é indispensável aos funcionários
fazerem curso de vendas. Carolinny explicou que o Curso Técnicas de Cozinha que estava
sendo ofertado não teve adesão, portanto o sindicato buscou junto ao Senac outra sugestão
de programação dentro das datas e valores do curso, após apresentar a sugestão os
participantes se mostraram interessados e se comprometeram a mandar seus funcionários.
O sindicato subsidia 50% do valor de cada curso para empresas associadas e os funcionários
serão multiplicadores de conhecimento dentro da empresa, além de fidelizar, qualificar e
valorizá-los.
Na palavra livre foi levantado o assunto dos Bombeiros Voluntários x Bombeiro Militar, Sr.
Raulino explicou que já está definido que os Bombeiros Militares não farão mais vistoria e
que mudarão para o prédio da ADR.
A nutricionista do Restaurante do Nego comentou que realizou mais um Curso de
Manipulação no restaurante e conforme parceria com o Sindicato os participantes receberão
a carteirinha de qualificação.
Srta. Carolinny lembrou aos associados que o Sindicato envia uma vez ao mês o informativo
com as notícias que interessam a nossa categoria. Foi entregue aos participantes um
informativo com as duas novas parcerias que o Sindicato fechou no mês anterior.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos e convidou
para um coffee. A reunião foi encerrada às 16h30.
Joinville, 17 de junho de 2016.
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