SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
16 de fevereiro de 2017
15h às 17h
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. Sérgio Paulo Buzzachera,
Sr. Sérgio Paulo Buzzachera Filho, Sr. João Batista dos Santos, Sr. Ádamo Vicente
Nascimento, Sr. Jorge Kuerten, Sr. Celso Berri, Sr. Mauro Möller, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr.
Anderson Luiz Müller, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Osmar Neckel, Sra. Guisela Neckel, Sr.
Guilherme Luiz Heiber, Sr. Felipe André Linzmayer, Sr. Fabio Emmendörfer, Sra. Ana Luiza
Moeller Wetzel, Sr. Rafael Olices Celeski, Sra. Erika Santos, Sr. Daniel Borgonovo Thives, Sra.
Pamela Vargas, Sr. Jean Vargas, Sr. Alcides Teixeira, Sr. Sérgio Luis Holz, Sra. Grazielli da Silva,
Sr. Moacir de Souza, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sra. Graziella Marques Bilá, Sr. Reginaldo da
Roza, Sr. Ninfo König, Sra. Carolinny Cardoso e Sra. 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.
Após, Carolinny e Laís apresentaram números e atividades realizadas durante o ano de 2016,
como cursos, missões empresariais, reivindicações legais, apoios e patrocínios e os novos
benefícios oferecidos aos associados.
A seguir, Sr. Raulino apresentou a nova diretoria eleita para o biênio de 2017/2019. A
diretoria executiva é composta pelo presidente, Raulino João Schmitz (Hotel Sabrina); 1º
vice-presidente, Guilherme Kulkamp (Restaurante Pizza na Pedra); 2º vice-presidente,
Ádamo Vicente Nascimento (Restaurante Ádamo Gastronomia); diretor tesoureiro, Sérgio
Paulo Buzzachera (Vis à Vis Motéis); e diretora secretária, Ana Luiza Moeller Wetzel (Hotel
Tannenhof).
Ainda com a palavra o presidente comentou sobre o trabalho realizado com o Joinville
Convention Bureau, núcleo de turismo da Ajorpeme e demais Entidades do Trade, para
diagnóstico dos atrativos turísticos de Joinville afim de o próprio joinvilense conhecer sua
cidade e divulgá-la. Posteriormente, será produzido um mapa turístico com o roteiro
integrado da região. A ideia é oferecer ao turista a opção de visitar diversos locais de carro
ou ônibus. O material deverá ser versátil, será distribuído nos municípios da região, em
países do Mercosul e estará disponível, também, na internet.
Raulino também comentou sobre as atividades já realizadas em início de 2017 que foi a
“atualização” do Estatuto do Sindicato. Na atualização do estatuto, foi criada a “Contribuição
Negocial Patronal”, que será cobrada de todos os empreendimentos do nosso setor, que não
forem associados do Sindicato VivaBem. As alterações no Estatuto e criação da nova
cobrança serão aprovadas em assembleia ainda a ser realizada.
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O Presidente comentou sobre empenhar a Secult (Secretaria de Cultura e Turismo de
Joinville) com os roteiros do “Circuito Pedala Joinville” que está pronto, faltando apenas os
mapas físico e virtual (internet); retornar com a ideia de “Florir Joinville”, pois o Presidente
teve reunião com a SEMA (Secretaria do Meio Ambiente) a fim de adotar nova estratégia,
onde haveria uma Campanha com Empresários do nosso setor e demais estabelecimentos
comerciais para florir suas fachadas e também adotar os canteiros públicos. Comentou-se
também sobre a compostagem, o lixo orgânico recolhido nas cozinhas de hotéis,
restaurantes e bares, será transformado em adubo e reaproveitado em suas plantas. Sr.
Osmar (Restaurante Polínésia) prontificou-se a ensinar como fazer a compostagem.
Para conhecer algumas das reivindicações do setor de hospedagem e alimentação de
Joinville e Região, tivemos a visita nesta mesma reunião no Vereador Eleito, Sr. Ninfo König,
que falou sobre o turismo em Joinville e seus objetivos em seu mandato. Sr. Ninfo é do ramo
hoteleiro, com 32 hotéis e se envolvou na politica aos 76 anos de idade.
Também compareceu à reunião o Sr. Reginaldo, gerente de parques e praças do SEMA
(Secretaria de Meio Ambiente de Joinville). Este explicou que tem 30 (trinta) dias para fazer
a manutenção de 545 áreas públicas da cidade, mas está difícil, a demanda de é muito
grande. O que ainda está aguentando as áreas publicas com a manutenção, são as “Parcerias
Verde”, onde empresas privadas podem assumir a manutenção de canteiros, trevos e outros
espaços públicos, em troca de publicidade. Quem quiser adotar uma praça ou parque
público por meio da Parceria Verde, deve entrar em contato pelo fone 3433–2230.
Aberta a palavra livre, Fabio Emmendorfer comentou sobre o “ticket restaurante” que está
cobrando taxas a mais do que havia negociado, foi consensado que quem utiliza este ticket
fará um levantamento das taxas para posterior decisão do que fazer. Sr. Osmar comentou
que recebeu uma denúncia sobre o atraso do Alvará Sanitário e gostaria de saber quem
poderia ter denunciado, foi geral a resposta de que ele não terá este retorno. Sr. Aldeni
questionou sobre a posição do sindicato em relação ao aumento da COSIP e criação da
SECULT.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos e convidou
para um coffee break. A reunião foi encerrada às 17h.

Joinville, 16 de fevereiro de 2017.
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