SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
18 de maio de 2017
15h às 16h30
Local: Restaurante Polinésia. Endereço: Rua Prefeito Baltazar Buschle, 3.537 –
Espinheiros – Joinville
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sra. Ana Luiza Moeller Wetzel, Sr. Sérgio Paulo
Buzzachera, Sr. Adamo Vicente Nascimento, Sr. Moacir de Souza, Sr. Julio Cesar Agustini, Sr.
Jorge Kuerten, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Osmar Neckel, Sra. Guisela Neckel, Sr. Paulo
Muller, Sr. Anderson L. Muller, Sr. Guilherme Luiz Heiber, Sr. Valmor de Souza, Sr. Osvaldo
Luiz Ceolin, Sra. Janete H. Hermesmeyer, Sr. Jocemar Becker, Sr. Ademar Siqueira, Sra.
Regiane Celeski, Sr. Rafael Celeski, Sr. Dominicio Freitas Neto, Sr. Vanio A. Alexander, Sra.
Graziella Marques Bilá, Sra. Alessandra D. V. Correa, Sr. Hilario Wandersee, Sr. José Henkel,
Sra. Carolinny Cardoso e Sra. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h10 com o Presidente, Sr. Raulino, agradecendo a presença de todos,
ao Sr. Osmar e Sra. Guisela por oferecer o espaço do restaurante para a reunião e também
agradecendo a presença do Vereador Pelé e seu assessor, Sr. Hilário. Os presentes fizeram
sua auto apresentação e iniciou a reunião.
Sr. Raulino comentou sobre a Exposuper que irá acontecer de 20 a 22 de junho de 2017 na
Expoville, em Joinville e também sobre suas palestras e feira, onde todos os associados do
Sindicato VivaBem são convidados a participar. Os organizadores fazem questão da presença
dos proprietários dos estabelecimentos, já que é uma feira muito interessante e traz muito
retorno para nossa cidade. Sra. Laís apresentou em detalhes o evento e para quem quiser
saber mais, deve acessar o site: www.exposuper.com.br.
Também foi comentado pelo Presidente e Sra. Laís sobre a Missão Empresarial para a FISPAL
2017 (Feira Internacional de Produtos e Serviços para alimentação fora do lar) que será em
São Paulo, de 05 a 08 de junho de 2017. O Sindicato organizou a missão no valor de R$
600,00 (incluído transporte em ônibus leito, hospedagem, café da manhã e taxa de visitação
no Eataly), sendo que o Sindicato irá bancar 20% do valor da missão, limitado a dois
participantes por empresa associada. Sr. Adamo complementou sobre as visitas técnicas que
serão feitas em paralelo e também por ser uma excelente maneira de confraternização e
aprendizado.
Em seguida, Sra. Carolinny explanou sobre os cursos de Qualificação Profissional, sendo que
o Sindicato está com uma grade bem diversificada de cursos e o Sindicato paga 50% do valor
para empresas associadas, sendo uma excelente maneira de aprender e ainda com subsídio
do Sindicato VivaBem. Os próximos cursos programados são de “Administração de Tempo e
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Trabalho em Equipe” e “Curso de Liderança 21”, este sendo destinado aos proprietários dos
estabelecimentos para reciclagem e aprimoramento.
Após, o presidente Sr. Raulino comentou sobre as diversas reuniões que estão acontecendo
sobre o “Projeto de Criação da Via Gastronômica Ilha dos Espinheiros”. A última reunião teve
a presença do presidente da Secult, do Ippuj, do Convention Bureau de Joinville entre outras
entidades. Em seguida foi dada a palavra ao Vereador Pelé que fez a “Moção Apelativa” para
o projeto e seu assessor, Sr. Hilário, explanou sobre o mesmo. A Via Gastronômica Ilha dos
Espinheiros visa dar enfoque na vocação turística da região, emprego e desenvolvimento da
mesma. Com o projeto em mãos, o vereador pode entregar ao Deputado Jorginho Mello
para requerer recursos a fim de implantar o projeto. Em reunião com o prefeito de Joinville,
o vereador Pelé comentou que o mesmo pediu ao prefeito para olhar “com carinho” para o
projeto. Outra novidade anunciada e que deve impactar positivamente toda a região, é a
aprovação do loteamento de uma área de 58 mil metros quadrados, pertencente ao
proprietário do Restaurante Polinésia, Osmar Neckel. Com isso, devem ser criados cerca de
cem lotes e, pelo menos, duas novas ruas serão abertas, garantindo melhor fluxo no trânsito
da região, mais facilidade no deslocamento dos moradores, além de crescimento no
comércio local.
Ao final Sr. Osmar e Sra. Guisela apresentaram sua história de vida e do Restaurante
Polinésia, pois são mais de 50 anos trabalhando com alimentação e atendimento ao público.
Os dois foram inclusive homenageados na Câmara de Vereadores de Joinville, sendo
parabenizados pelos presentes.
Na palavra livre, Sra. Graziella Bilá, assessora de imprensa do Sindicato, apresentou os
eventos que acontecerão em Joinville neste final de semana, sendo que a cidade estará bem
agitada, com opções para todas as idades e públicos. Os presentes também foram
convidados pelo Sr. Rafael a participar do lançamento do Plano Regional de Turismo em São
Bento do Sul no próximo dia 23 de maio, na sede da Associação Empresarial de São Bento do
Sul. Sr. Aldeni Carneiro finalizou comentando que foi eleito por maioria de votos para ser o
Presidente do Conselho Fiscal do Sindicato VivaBem durante a gestão presente.
As 16h30 encerrou-se a reunião com os presentes reunindo-se para saborear um excelente
coquetel oferecido pelo Sindicato VivaBem, Restaurante Polinésia e pelo Restaurante e
Petisqueira do Paulinho.
Joinville, 18 de maio de 2017.
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