SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
20 de abril de 2017
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, Sra. Ana Luiza Moeller
Wetzel, Sr. Moacir de Souza, Sr. Bernardo Kuerten, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Osmar
Neckel, Sr. Paulo Muller, Sra. Juliana Claudia de Souza, Sr. Felipe André Linzmayer, Sr.
Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. João Joel Jukoski, Sra. Graziella Marques Bilá, Sra. Alessandra D. V.
Correa, Sra. Danielle Lima, Sra. Lia de Jesus, Sr. Pedro Luiz Pereira, Sra. Carolinny Cardoso e
Sra. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Raulino, agradecendo a presença de todos e
apresentando a pauta da reunião.
Sr. Guilherme apresentou o curso Liderança 21 que será ministrado pelo Sr. Pedro Pereira, a
fim de atualizar os proprietários das empresas sindicalizadas. O próprio Sr. Pedro apresentou
o curso aos presentes explicando que atualmente os conflitos maiores são em relação às
pessoas e à liderança. Ficou decidido que será feita uma pesquisa via whatsapp para ver qual
melhor data e horário para a realização do mesmo.
Após, foi feita a apresentação de todos os presentes, pois muitos chegaram um pouco mais
tarde do início da reunião.
Também foi apresentado por nossa Assessora de Imprensa, Sra. Graziella Bilá, as atividades
do nosso presidente, Sr. Raulino, durante o mês como: entrevistas, reuniões com
vereadores, divulgação do projeto Joinville Mais Florida, reunião com o Comandante Joffrey
sobre segurança entre outros, sendo que todas as reuniões foram documentadas para
posteriormente termos como cobrar o comprometimento dos envolvidos.
Dra. Alessandra Valadão, que faz o jurídico do Sindicato VivaBem estava presente para tirar
muitas dúvidas dos associados. Ela justificou sua ausência nas reuniões anteriores devido ao
excesso de trabalho, uma vez que as demandas trabalhistas aumentaram
consideravelmente. Deu diversas dicas para os presentes do que fazer para evitar futuras
reclamatórias trabalhistas.
Segundo ela, grande problema atualmente são os intervalos intrajornadas, adicional noturno
após as 22h, hora extra e compensação de horário, insalubridade, pois tudo deve ser
respeitado. Comentou também para que todo associado que receber uma reclamatória
trabalhista, logo entrar em contato com ela, não deixar para ultima hora, pois assim ela tem
condições de fazer uma boa defesa e também de juntar documentos necessários.
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Referente a Golpe nos Hotéis, foi comentado de que há hóspedes se hospedando no hotel,
diz fazer a transferência de valores via internet e esta não é efetivada, porém o hotel só irá
ver isto após o hóspede ter feito check-out no hotel, ficar atento quanto a isto.
Finalmente, em relação à nova Lei da Gorjeta – que entra em vigor a partir deste mês de
maio - muitos aspectos já são contemplados na convenção do setor. A nova lei determina
que a empresa que cobra taxa de 10%, terá que repassar o valor aos funcionários. É
necessário ter em mente que o ideal é fazer uma planilha, lançar diariamente o que entrou
referente aos 10%, os funcionários nomeiam um colega que, no final, vai assinar a planilha
de controle. Mais um detalhe acerca do assunto: os 10% não são destinados apenas aos
garçons, mas devem ser rateados entre todos os funcionários da empresa, de duas formas:
ou divide igualmente entre todos ou de acordo com o estabelecido em convenção. E
reforçando: a gorjeta continua sendo uma contribuição espontânea do cliente. O que a lei
alterou foi a forma de rateio entre os funcionários.
Dra. Alessandra comentou também sobre a Lei da Terceirização nº 13.429/17, que autoriza o
trabalho terceirizado para qualquer atividade da empresa, incluindo a atividade-fim. Além
disso, a empresa tomadora dos serviços tem responsabilidade subsidiária pelas obrigações
não adimplidas pela fornecedora deles, limitado ao período da efetiva prestação do serviço.
A Lei entrou em vigor em 31/03/2017.
Após, o Sr. Presidente e Sr. Osmar comentaram sobre nova empresa que recolhe óleo de
cozinha e que está pagando R$ 0,60 por litro de óleo usado. Foi passado o contato da
empresa aos presentes para caso tenha interesse fazer o contato diretamente.
Às 16h30 encerrou-se a reunião com os presentes reunindo-se para saborear um excelente
Coffee Break oferecido pelo Sindicato VivaBem.
Joinville, 20 de abril de 2017.
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