SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
29 de junho de 2017
15h às 16h45
Local: Sala Wetzel – 2º andar. Endereço: Av. Aluísio Pires Condeixa, 2550 - Saguaçu - Joinville
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Kulkamp, Sra. Ana Luiza Moeller
Wetzel, Sr. Sérgio Paulo Buzzachera, Sr. Moacir de Souza, Sr. Tomé de Souza, Sr. Julio Cesar
Agustini, Sr. Paulo Muller, Sr. Anderson L. Muller, Sr. Guilherme Luiz Heiber, Sr. Osvaldo Luiz
Ceolin, Sr. Vicente de Paulo Vieira, Sr. Rafael Celeski, Sr. Angélico de Souza, Sr. Douglas
Hoffmann, Sra. Carolinny Cardoso, Srta. Amanda Miranda Holz e Sra. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Raulino, agradecendo a presença de todos e
aproveitou para fazer a despedida da Carolinny que está grávida e irá se ausentar do
Sindicato para cuidar do filho e tocar novos projetos. Agradecemos pelo serviço prestado
todos estes anos e desejamos sucesso. Sr. Raulino teve que se ausentar da reunião e Sr.
Guilherme Kulkamp, 1º vice-presidente, deu continuidade.
Na sequência foi apresentada a Amanda, nossa nova funcionária, também formada em
Turismo, que irá fazer o trabalho antes prestado pela Carol.
Em seguida, Sr. Douglas, da SECULT tomou a palavra para falar sobre como está o turismo
em nossa cidade e os projetos em andamento. Comentou sobre as “Placas de Sinalização”
que foram instaladas em Joinville, ao todo foram 198 placas e também placas para pedestres
fazerem tour na área central da cidade a pé, estas placas foram posicionadas na altura dos
olhos justamente para o pedestre poder enxergar e não tem ligação com a mão da rua, já
que é para ser feito o roteiro a pé. Também teremos “Rotas de Cicloturismo” no mesmo
estilo das que tem em outras regiões. Joinville fará parte da “Rota Nacional do Cicloturismo”,
também com mapas para facilitar, pois este é um turismo que está crescendo bastante
ultimamente. Assim que terminar as placas do Cicloturismo, irão iniciar as placas de
sinalização da Zona Rural de Joinville. Sr. Douglas também fez comentários sobre a situação
dos museus de Joinville. Além disso, foi reaberta a licitação para compras de flores para
colocar nas praças de Joinville, as quais ficarão mais floridas e o projeto “Adote uma Praça”
continua em andamento. Sobre o Festival de Dança, Sr. Douglas pediu apoio para
hospedagem e alimentação de quatro jornalistas que virão para conhecer a cidade e o
Festival de Dança e fazer a divulgação no período de 19 a 23 de julho.
Sr. Guilherme comentou sobre a reunião com hoteleiros que irá acontecer dia 04/07/2017
no Sindicato para falar sobre o “Airbnb” que já está entrando em Joinville, de modo a
regulamentar esta atividade.
Em seguida foram apresentados os cursos que serão realizados pelo Sindicato nos próximos
meses com uma grade bem diversificada e com subsídio de 50% do valor para empresas
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associadas e também um Feedback da Missão Empresarial à Fispal que ocorreu no início de
junho, a qual agradou a todos que participaram, bem como as visitas técnicas ao Eataly e ao
Restaurante Ráscal, que foram muito elogiadas.
Sobre a Missão para a Equipotel, foi concenssado entre os presentes que não será feita este
ano, em virtude de termos visitado a Fispal, e foi apresentada a ideia de se fazer uma Missão
Empresarial para a Serra Gaúcha, entre os meses de setembro ou outubro do corrente ano,
mas isto ainda será comentado oportunamente.
Não houve manifestação na palavra livre e às 16h45 encerrou-se a reunião com os presentes
reunindo-se para saborear um excelente coffee break oferecido pelo Sindicato VivaBem.
Joinville, 29 de junho de 2017.
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