SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
24 de agosto de 2017
15h às 16h30
Local: Hotel Ibis. Endereço: Rua Nove de Março, 806 - Centro - Joinville
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. Moacir de Souza, Sr. Julio
Cesar Agustini, Sr. Paulo Muller, Sr. Guilherme Luiz Heiber, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sr.
Vicente de Paulo Vieira, Sr. Rafael Celeski, Sra. Danielle G. Lima, Sr. Luiz Carlos Santana, Sr.
Rodrigo Santana, Sra. Juliana Claudia de Souza, Sr. Nelci Dias Maciel, Sra. Janete H.
Hermesmeyer, Sr. Felipe Linzmeyer, Sr. Evandro Silveira, Sr. Márcio Pabst, Sr. João Batista
dos Santos, Sr. Osmar Neckel, Sra. Tania Regina Rosa, Sr. Giorgio Augusto Souza, Sra.
Graziella Marques Bila, Srta. Amanda Miranda Holz e Sra. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Raulino, agradecendo a presença de todos e
o espaço cedido pelo Hotel Ibis. Os presentes fizeram sua auto apresentação e iniciou a
reunião.
Os Srs. Raulino e Guilherme convidaram os presentes a participar da Feira do
Empreendedor, que acontece de 1º a 3 de setembro, no Centro de Exposições Edmundo
Dobrawa (Centreventos Cau Hansen).
Sr. Raulino aproveitou que estava com a palavra para comentar que dia 01º de setembro
fará reunião com o prefeito de Joinville, Udo Döhler, e alguns hoteleiros para falar sobre a
regulamentação do Airbnb na cidade; e que no próximo mês o sindicato trará a Joinville o
presidente e assessor jurídico da nossa Federação (FHORESC) para falar sobre a reforma
trabalhista. O convite ainda será enviado.
A seguir, Sr. Giorgio Souza, executivo do Joinville e Região Convention & Visitors Bureau,
apresentou as principais atividades desenvolvidas pela entidade. Com vinte anos de
atividade o Joinville CVB tem a missão de fomentar a captação de eventos atuando junto ao
poder público e à iniciativa privada, favorecendo toda a cadeia turística da cidade. Giorgio
explicou todo o processo de pesquisa e captação dos eventos e falou sobre ações especiais
realizadas pelo Joinville CVB, como o Viva Turismo, programa de capacitação gratuita para
profissionais atuantes nas áreas de turismo e eventos, de Joinville e região.
Na sequencia, a jornalista Graziella Bilá, assessora de comunicação do VivaBem, falou sobre
as principais ações e resultados obtidos durante o primeiro semestre deste ano. De acordo
com a clipagem apresentada, no período foram produzidos 21 releases, 83 publicações na
fanpage (Facebook) do sindicato, 24 atualizações no site e foram geradas 17 publicações na
imprensa, incluindo matérias, entrevistas e notas em TV, jornal impresso, rádio e TV. A
jornalista apresentou, também, as publicações e matérias geradas durante a press trip
realizada no 35º Festival de Dança de Joinville, que teve a presença dos blogs de turismo
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Esse Mundo é Nosso e Mochilando, dos jornais Mercado & Eventos e Correio Braziliense, e
do Ministério do Turismo. Como resultado da press trip, foram registradas 31 publicações
nos meios impresso, eletrônico e redes sociais dos jornalistas participantes, onde foram
destacados os principais atrativos e serviços de Joinville, além da cobertura do Festival de
Dança.
No próximo assunto da pauta, Sra. Amanda apresentou os cursos realizados pela entidade,
reforçando a importância das capacitações para colaboradores e o benefício de 50% de
subsídio para os associados.
Sra. Laís falou sobre a Missão Empresarial à Serra Gaúcha que acontecerá de 24 a 29 de
setembro. Uma viagem de imersão ao enoturismo, que vai incluir visitação às principais
vinícolas da região, contato com os processos de produção e degustação de vinhos de
diferentes castas. A ação é aberta a empresas associadas ao VivaBem e, também, a
empresários e profissionais que desejam vivenciar o enoturismo, conhecer a cultura e os
atrativos da região serrana do Rio Grande do Sul. No roteiro estão visitas à capital nacional
do vinho, Bento Gonçalves, e ao Vale dos Vinhedos; às cidades de Garibaldi, conhecida como
a capital nacional do espumante; e Carlos Barbosa, reconhecida por sua produção de queijos
e por ser a sede da empresa Tramontina. O preço por pessoa para empresas associadas ao
VivaBem é de R$ 736,00 (20% de desconto para até duas pessoas por CNPJ) e R$ 920,00 (3ª
pessoa em diante). Para empresas não associadas o valor por pessoa é R$ 950,00. Estão
incluídos transporte em ônibus leito, quatro diárias no Dall’Onder Grande Hotel, com café da
manhã, em Bento Gonçalves e guia de turismo. Despesas com alimentação, passeios e visitas
são responsabilidade do participante.
Na palavra livre, Sr. Paulo convidou para participar da palestra sobre reforma trabalhista,
ministrada pelo advogado Peter Gambeta, que acontecerá dia 11 de setembro, às 19h30, na
Churrascaria Viapiana.
No encerramento da reunião, a gerente geral do Hotel Ibis, Tânia Regina Rosa, falou sobre a
reforma que integrou e modernizou as áreas do lobby e restaurante. Desde a sua
inauguração, em dezembro de 2003, o Hotel Ibis Joinville já havia recebido diversas
melhorias, mas pela primeira vez, esses espaços de circulação e convivência foram
contemplados.
Ás 16h30 encerrou-se a reunião com os presentes reunindo-se para saborear um excelente
coquetel oferecido pelo Hotel Ibis.
Joinville, 25 de agosto de 2017.
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