SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
04 de agosto de 2016
15h às 16h45m
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 Kulkamp, Sra.
Daiane Cercal, Sr. Guilherme Luiz Heiber, Sr. Valmor de Souza, Sr. Geraldo Linzmeyer, Sr.
Felipe André Linzmayer, Sr. Anderson L. Muller, Sr. Fabio Emmendorfer, Sr. Dácio Maiochi
Röper, Sra. Maria Conceição Junckes, Sr. Anderson L. Ceolin, Sra. Janete H. Hermesmeyer,
Sra. Ana Luiza Moeller Wetzel, Sr. Juarez Batista, Sra. Tamara Gassenferth Sorrentino, Sr.
Umberto Sorrentino, Sr. Márcio Pabst, Sr. Adamo V. Nascimento, Sr. João Batista dos Santos,
Sr. Celso Berri, Sra. Carolina Schmitt, Sr. Claudio Cardozo, Dra. Alessandra D. Valadão Corrêa,
Sr. João Francisco Aragão e Srta. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05m com o Presidente Sr. Raulino agradeceu a presença de todos, na
sequência pediu para que todos os participantes se apresentassem. Logo lembrou do
falecimento recente de dois importantes empresários do nosso setor, Sr. João Queiróz
Valadão e Sr. Ulisses Molon, comentou que os dois velórios foram muito bonitos e os dois
empresários fizeram diferença nas suas trajetórias de vida e empresarial.
Dito isto, o primeiro assunto abordado na reunião foi sobre Qualificação Empresarial, Sr.
Raulino passou a palavra a Sra. Conceição para explicar sobre a parceria entre o VivaBem e a
Cia do Turismo para desenvolvimento do curso de capacitação sobre os principais pontos
turísticos de Joinville, a fim de que empresários e funcionários que trabalham diretamente
com o público sejam capazes de orientar turistas e população local sobre esses pontos
turísticos. Quatro turmas já estão agendadas para este ano, havendo demanda poderemos
fazer mais, a primeira será dia 23/08, das 14h30m às 19h30m, com aula teórica e citytour
com roteiro cultural, das flores e rural. As inscrições estão abertas e o valor é R$ 70,00 com o
sindicato bancando R$ 20,00, restando a empresa R$ 50,00 por pessoa. Conceição
mencionou que o empreendimento que enviar mais funcionários ganhará brindes para
sortear entre os funcionários fim de ano. Sra. Tamara pergunta se é possível fazer esse curso
em São Francisco do Sul, Conceição responde que sim e já combinados de realizar em
Jaraguá do Sul também. Ainda sobre capacitação, Srta. Laís fez um apanhado dos cursos
realizados nos meses de junho e julho e apresentou os demais cursos agendados: bate-papo
sobre tributação dos hotéis, restaurantes, bares e similares que acontecerá dia 30/08, às
19h, na ACIJ, inscrições gratuitas; Curso de atendimento ao cliente para garçons, dias 17, 18,
19, 24 e 25 de outubro, das 14h30m às 17h50m, valor: R$ 160,00 para empresas associadas
e R$ 320,00 empresas não associadas. Dra. Alessandra aproveitou a oportunidade para
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informar que o Sitratuh está oferecendo curso de inglês para os funcionários, mais
informações com Leila.
Na sequência o presidente falou sobre o ECAD e a aprovação do PLS 206/2012. O Sindicato
enviou aos Senadores e Deputados pedidos 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. Dra. Alessandra complementa lembrando
que a Lei Geral do Turismo considera os quartos de hotel como de frequência individual,
devendo ser cobrado o ECAD somente dos ambientes coletivos: recepção, restaurante, etc.
A advogada disse que a empresa que desejar pode entrar com um ação contra o ECAD, mas
que infelizmente ainda não é garantido que a empresa ganhe, por isso não aconselha
ninguém a deixar de pagar a taxa mensal. O pagamento pode ser feito através de depósito
em juízo, porque se esse Projeto de Lei for sancionado começa a valer desta data em diante,
os débitos atrasados seriam cobrados. Sr. Geraldo comenta que essa “briga” já dura 50 anos,
se a cobrança fosse justa os empresários não se oporiam a pagar. Geraldo acredita que este
ano esse Projeto de Lei será aprovado. As críticas contra o ECAD são grandes: não há critério
na cobrança, cada empreendimento paga um valor diferente; o valor é muito alto; nos
boletos não é mencionado o mês de referência. Sra. Carolina disse que aparentemente, para
os restaurantes, existe um calculo especial, baseado na quantidade de horas que a televisão
fica ligada. Após muitos comentários sobre o assunto, a solução encontrada para tentar
solucionar estes problemas é formar uma comissão, juntar informações sobre quanto cada
um paga ao ECAD (quem quiser informar) e então agendar uma reunião para falar somente
sobre esse assunto.
Dando continuidade aos assuntos da pauta, Sr. Guilherme falou sobre o Projeto de Lei nº
29/2014, do vereador Jaime Evaristo que “dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de 5%
(cinco por cento) de mesas e cadeiras para idosos, gestantes e deficientes físicos nas praças
de alimentação dos shopping centers comerciais e restaurantes”. Durante reunião na
Câmara de Vereadores, no dia 11/07/2016, representantes do setor de alimentos e bebidas
e das pessoas com deficiência se manifestaram contra a aprovação desta lei, pois acaba
constrangendo a pessoa que era para ser beneficiada, pois não pode escolher o local onde
quer sentar e tirando seu livre arbítrio. Após reunião, o Sindicato juntamente com a Câmara
de Gastronomia e Entretenimento da CDL, enviou ofício solicitando a não aprovação da Lei
ao Presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Fachini, vereador Sidney Sabel, presidente
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da Comissão de Economia, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e ao Vereador Jaime
Evaristo, proponente do PL.
O próximo assunto discutido foi o Projeto Casa Brasil. Sr. Raulino explicou que Joinville e
outras 06 cidades brasileiras foram convidadas a expor sua diversidade cultural e sua
potencialidade turística na Casa Brasil, localizada ao lado da Praça Mauá, no recém
revitalizado porto do Rio de Janeiro, no dia 08 de agosto. O sindicato ajudaria com R$ 3 mil,
mas infelizmente a Prefeitura não conseguiu verba suficiente para desenvolver esse projeto.
Dando continuidade, Sr. Batista informou que os boletos do Sindicato antes emitidos através
da Caixa Econômica Federal, agora serão emitidos pelo Sicredi. A mudança ocorreu devido as
taxas do Sicredi serem mais baixas que na Caixa Econômica. Na Caixa o valor da taxa para
liquidação de boleto pago custa R$ 5,90 e no apenas Sicredi R$ 2,00. Na oportunidade Sr.
Batista informou o saldo bancário do sindicato no mês de junho/2016.
A seguir Srta. Laís apresentou a proposta para Missão Empresarial à Equipotel 2016. Este ano
a programação está diferente, a saída acontecerá no dia 19 de setembro, às 05h, do
Restaurante Glória e o retorno será no dia seguinte. Teremos tempo para visitar a Feira,
andar de metrô e fazer um citytour a pé pelo centro de São Paulo. O custo é de R$ 400,00
por pessoa (empresa associada), incluso transporte em ônibus leito-leito, hospedagem e
café da manhã. Inscrições abertas.
Na palavra livre Sr. Raulino disse que participou do evento de lançamento do Festival
Gastronômico de inverno da Câmara de Gastronomia e Entretenimento da CDL, elogiou
dizendo que estava muito bem organizado. Sr. Geraldo lembrou que em outras edições o
VivaBem já patrocinou o evento e pediu para o Sr. Raulino avaliar a possibilidade de
patrocinar novamente. Sr. Raulino disse que o sindicato já patrocinou duas vezes, inclusive
com cotas máximas e pode sim ajudar com pequenas parcelas.
Na oportunidade Sr. Guilherme comentou que ocupava o cargo de 1º vice-presidente do
Sindicato, mas pediu a descompatibilização para concorrer ao cargo de vereador em
Joinville. Guilherme lembrou da importância de termos alguém da nossa categoria na
Câmara de Vereadores para desenvolver ações em prol desse setor tão importante. Ele está
há 18 anos no turismo e quer elaborar um plano de governo com a ajuda e sugestões de
todos.
Sr. Valmor reclamou sobre a atitude do Sindicato Laboral na hora de agendar uma
homologação. Quando disseram que várias guias estavam em aberto, Sr. Valmor fez o
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levantamento da documentação e foi constatado que tudo estava em dia. Meses depois,
quando foi agendar nova homologação, disseram que mais uma guia estava em aberto.
Pediu para que o Sr. Raulino conversa com o presidente do sindicato laboral. Sr. Raulino
disse que já conversou pessoalmente várias vezes com o Sr. Henrique. Dra. Alessandra disse
que também já conversou com a advogada do laboral e não adianta, a solução é denunciar o
sindicato no Ministério Público do Trabalho. A empresa deve fazer o pagamento da
homologação através de depósito bancário, guardar comprovante, tirar foto para comprovar
que foi até o sindicato laboral fazer a homologação e eles se recusaram.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos e convidou
para um coffee break. A reunião foi encerrada às 16h45.
Joinville, 11 de agosto de 2016.
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