SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
27 de outubro de 2016
15h às 16h30
Local: Sala Wetzel. Endereço: Av. Aluísio Pires Condeixa, 2.550 (2º andar - ACIJ) |
Bairro: Saguaçu | Joinville/SC
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. João Batista dos Santos,
Sr. Angélico de Souza, Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Sérgio P. Buzzachera, Sr. Valmor de Souza,
Sr. Paulo Müller, Sr. Moacir de Souza, Sr. Daniel Borgonovo Thives, Sr. Arthur A. Reincke, Sr.
Aldeni Alves Carneiro, Sr. Murilo Pereira, Sra. Rosi Dedekind, Sr. Sérgio Luis Holz, Sr.
Guilherme Luiz Heiber, Sr. Márcio Vieira, Sr. Vicente de Paulo E. Vieira, Sr. Felipe André
Linzmayer, Sr. Fabio Emmendörfer, Sr. Luiz Carlos Santana, Sr. Osvaldo Luis Ceolin, Sr. Julio
Cesar Agustini, Sr. Márcio Pabst e Srta. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05m com o Presidente, Sr. Raulino, agradecendo a presença de
todos, na sequência pediu para que todos os participantes se apresentassem.
Dito isto, o primeiro assunto abordado na reunião foi sobre as negociações das Convenções
Coletivas de Trabalho 2016/2017 de Joinville e Região e das Praias. Sr. Guilherme comentou
primeiro sobre a CCT de Joinville e Região, a reunião com o Sitratuh foi relativamente
tranquila, a comissão teve que aceitar alterar algumas clausulas como a trigésima sexta, que
altera de 12 para até 17 anos a idade dos filhos onde o pai ou mãe trabalhador pode
acompanha-los ao médico, pois os postos de saúde e PA’s não atendem menor de idade sem
a presença dos pais. Sr. Fábio que também participou da comissão de negociação, lembrou
que foi aceito acrescentar aos documentos para rescisão extrato da conta bancária do
funcionário comprovando o pagamento das verbas rescisórias, pois houve casos em que o
empregador depositou cheque e o mesmo retornou ou foi depositado envelope em branco,
entre outros problemas. Sr. Guilherme apresentou os reajustes salariais: para quem recebe
acima do piso, o reajuste foi de 9%, sendo 6% na folha de novembro e mais 3% na folha de
março, para os pisos salariais, o reajuste foi 10%. Na CCT das praias a única alteração foi no
reajuste, 10% no geral. Durante reunião com o Sitratuh, a comissão levantou o assunto das
contribuições que o Sitratuh diz estar em aberto para muitas empresas e não aceita fazer
rescisões. O que o sindicato laboral justificou é que nos anos de 2011 e 2012 houve um erro
no sistema da Caixa Econômica Federal e eles não tiveram acesso aos relatórios de
pagamentos, por isso eles estão cobrando de empresas que pagaram essas contribuições,
como foi o caso de uma empresa que comprovou todos os pagamentos com o auxílio do
livro razão. A sugestão do VivaBem foi que o Sitratuh então desconsiderasse as contribuições
destes anos para que não houvesse mais problemas. Outro assunto levantado foi a
possibilidade de mudança da data-base para abril, o Sitratuh vai conversar entre si. O
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presidente perguntou se todos concordam com a mudança e os presentes disseram que sim,
pois o reajuste em novembro fica muito pesado, em virtude do pagamento de 13º salário e
férias, além do salário mensal.
Na sequência, Sr. Raulino trouxe para discussão o tema Airbnb e locações de imóveis e
quartos particulares. O Sr. Geraldo trouxe este assunto ao sindicato para verificarmos o que
podemos fazer a respeito, visto que o aluguel particular está aumento e é uma concorrência
desleal com os hotéis. O sindicato pesquisou para saber como os outros estados e países
estão agindo a respeito e no ano que vem, assim que os novos vereadores assumirem,
falaremos com a Secretaria de Integração e Desenvolvimento Econômico e com o vereador
eleito Ninfo, que é do nosso setor, para que esta atividade seja regulamentada aqui na
cidade.
Dando continuidade, Sr. Raulino perguntou se os hotéis estão utilizando o Sistema Nacional
de Registro de Hóspedes, criado pelo Ministério do Turismo e exigido em Lei. Sra. Rosi disse
que nem todos os hotéis possuem sistema interligado com o Ministério do Turismo, além
disso, Sr. Murilo informou que para conseguir transmitir as informações dos hóspedes é
necessário que todas as informações constantes na ficha de registro de hóspedes sejam
repassadas, mas nem todos os hóspedes fornecem os dados com fidelidade ou preenchem
todos os campos solicitados, dificultando assim o envio dos dados ao Ministério. Até hoje
ninguém informou para o que estes dados são úteis, não tem fiscalização, os hóspedes não
sabem que os dados pessoais deles são repassados para outro órgão. De acordo com os
hoteleiros presentes, o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes traz mais incomodo do
que benefícios.
Dando continuidade aos assuntos da pauta, Srta. Laís apresentou os cursos realizados desde
a última reunião mensal: capacitação sobre os principais pontos turísticos de Joinville, no dia
04/10, 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, com aula
teórica e city tour com roteiro cultural, das flores e rural, 13 pessoas concluíram a
capacitação. Outro curso realizado foi Atendimento ao Cliente para Garçons, nos dias 17, 18,
19, 24 e 25 de outubro, no período vespertino, em parceria com o SENAC. Neste curso
fechamos com mais pessoas que o previsto, 22 pessoas se formaram. No dia 26/10, no
Angélico’s Restaurante, foi realizado a última palestra do ano do ciclo de palestras VivaBem.
O tema abordado foi Produtividade e Sucessão Familiar, com o empresário Célio Valcanáia,
neste evento infelizmente somente 24 pessoas participaram e recebemos bastante elogios
ao tema e palestrante. Em novembro teremos mais uma edição da capacitação para
conhecer os principais pontos turísticos de Joinville, será no dia 08/11, das 07h30 às 12h30 e
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ainda temos vagas em aberto. Valor: R$ 50,00 para associados e R$ 100,00 para não
associados. Algumas sugestões foram levantadas e para o próximo ano queremos melhorar
ainda mais este curso. Sr. Bernardo, do BKR Eventos & Festas, reservou uma vaga nesta
edição.
A seguir Sr. Raulino comentou sobre as reuniões e eventos que o Sindicato participou
recentemente, com destaque para a 2ª Bierville – Festa da Cerveja de Joinville – nos dias 12
à 15/10, na Expoville. O sindicato apoiou o evento com R$ 3.000,00. As opiniões sobre a
festa divergiram um pouco, para alguns a festa estava muito bem montada, bonita, comida
boa; para outros faltou atrativos, ficou pesado pagar estacionamento e a entrada, mas o
principal ponto negativo foi a data coincidir com outros eventos importantes, como
Stammtisch e Ocktoberfest, dividindo assim o público. Entretanto, considerando todos os
aspectos, a segunda edição da festa foi melhor que a primeira, as cervejas artesanais foram
uma ideia muito boa. Outra reunião de destaque ocorreu na Câmara de Vereadores, o
sindicato participou de reunião para discutir alterações na Lei de serviços de transporte
turístico em Joinville, que entrou em vigor em 2010. A próxima reunião para retomada do
assunto está agendada para dia 07/11, às 15h. O sindicato estará presente novamente para
conferir e auxiliar para que estas mudanças sejam benéficas ao nosso setor.
O próximo assunto discutido foi o ofício que o sindicato recebeu da Fundação Turística
solicitando cortesias em hospedagem para o evento Pátria Língua Portuguesa, que acontece
durante a Festa das Flores 2016. Sra. Rosi, que fez parte da comissão convidada para
conhecer o evento e trazê-lo para Joinville, comentou que esse é um evento que não tem
futuro em Joinville, é importante verificar se este é o melhor momento para disponibilizar
aptos e se vale a pena, o sindicato então deixou a cargo de cada hoteleiro decidir se quer ou
não colaborar com as cortesias.
No assunto Confraternização de fim de ano, Sr. Raulino apresentou a proposta de passarmos
o dia 28/11 na Ilha Redonda, na Baia Babitonga: ótimo local para relaxar, pescar, tomar
banho de mar, confraternizar com os colegas, passear de barco. A saída do barco será às
09h, no Trapiche da Porta do Mar, os carros podem ficar no estacionamento do Restaurante
e Petisqueira do Paulinho. Retorno, às 17h. Valor: R$ 100,00 por pessoa, cortesia para uma
pessoa por CNPJ associado, alimentação e bebidas inclusas (chopp, refrigerante e água).
Na palavra livre Sr. Márcio comentou que está tendo problemas com os Dj’s sobre a
utilização de fogos indoor nas festas e eventos. O Rudnick proíbe a utilização do mesmo em
seus salões, é perigoso e ilegal. A maioria dos presentes na reunião comentou que também
não aceita esses fogos, o problema são os DJ’s, organizadores de eventos e os noivos que
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insistem em levar em seus eventos. As empresas de eventos precisam se juntar para não
aceitar, pois vários acidentes já aconteceram em virtude dos fogos indoor. O sindicato
verificará a legalidade, se for preciso criar um Projeto de Lei para proibir esta ação, será
feito. Outro questionamento do Sr. Márcio é com relação a retirada do equipamento de som
e decoração por parte dos prestadores de serviço, o correto é fazer a retirada logo após o
término do evento ou no máximo no dia seguinte, mas tem prestadores de serviço que
demoram muito tempo para retirar seus equipamentos, atrapalhando as atividades das
empresas de eventos. Os empresários precisam se unir e ter o mesmo posicionamento para
que problemas como estes não ocorram mais.
Sr. Santana falou que não participava mais do sindicato porque estava se dedicando ao ramo
de construção civil, mas que agora está retornando ao ramo hoteleiro e pretende participar
ativamente do sindicato, inclusive seu flat a partir de dezembro, passará a operar como
hotel.
Sr. Batista perguntou se os empresários já fizeram as alterações solicitadas pelos bombeiros,
reclamou que é muita mudança, muita mão-de-obra, todos concordaram, ao menos agora
os parâmetros são os mesmos para bombeiros voluntários e militar.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos e convidou
para um coffee break. A reunião foi encerrada às 16h40.
Joinville, 08 de novembro de 2016.
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