SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
19 de outubro de 2017
15h às 16h45
Local: Le Village Flats e Hotel. Endereço: Rua Dona Francisca, 364 - Centro - Joinville
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. Marcio Pabst, Sra. Ana
Luiza M. Wetzel, Sr. Osmar Neckel, Sr. Rafael Celeski, Sr. Julio Cesar Agustini, Sr. Vicente de
Paula, Sra. Graziele Socateli, Sr. Oswaldo L. Ceolin, Sr. Valmor de Souza, Sr. Alcides Teixeira,
Sr. Sérgio P. Buzzachera, Sr. Paulo Muller, Sr. Celso Berri, Sra. Dany Lima, Sra. Ariane D. dos
Santos, Sr. Rogério Valente, Sra. Thais Ittner, Sr. Rones Heidemann, Sr. Guilherme Luiz
Heiber, Sra. Alessandra Duarte Valadão, Sr. Moacir de Souza, Sra. Lorenne Sarubi Mileo; Sr.
Dagmar M. Dias, Sra. Graziella Marques Bila, Sra. Amanda Miranda Holz e Sra. Laís
Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h com o Presidente, Sr. Raulino, agradecendo a presença de todos,
bem como ao Sr. Luiz Santana, que não estava presente, mas foi representado pelas Sras.
Ariane e Dani, por ter cedido o espaço para nossa reunião.
Em seguida, Laís apresentou o feedback da Missão Empresarial para a Serra Gaúcha que
contou com 20 participantes. Houveram visitações a diversas vinícolas e puderam conhecer
um pouco mais da economia da região. A viagem foi um sucesso.
Sr. Rones Heidemann, superintendente da Infraero no aeroporto de Joinville desde 2010, foi
o próximo a falar. Nosso aeroporto está localizado a 13km do centro da cidade e em 2016
contou com 516.000 passageiros, uma média de 43% por mês. Possui 456 funcionários fixos,
além dos funcionários da Infraero. O perfil do passageiro que frequenta o aeroporto de
Joinville é 59% masculino e 37% possui entre 25 e 34 anos de idade. Sr. Rones apresentou a
Sra. Thais Ittner, gerente comercial do aeroporto de Joinville, que apresentou as
oportunidades de negócios em nosso aeroporto. Há 29 pontos para concessão. No momento
está disponível área para lanchonete fast food com 112 m² cujo edital está em elaboração.
Deve ser comercializado alimentação pronta, das 11h às 14h devido aos voos que chegarão
no horário do almoço. Também há prospecção de interessados para hotel, posto de
combustível e mídia aeroportuária. Interessados entrar em contato com Sra. Thais por e-mail
thaisi@infraero.com.br.
Em seguida Sr. Rones fez outra apresentação sobre o aeroporto, focando nas melhorias e
crescimento do mesmo. Temos em nosso aeroporto:
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- Sistema ILS que foi colocado em 2014 com investimento superior a R$ 10 milhões,
ajudando num crescimento de 70% nas aterrissagens e decolagens;
- Sistema ELO (fingers de acoplamento na aeronave);
- Grooving na pista, para deixá-la mais áspera, feito em abril de 2016;
- PCN que é a resistência da pista e aumentou de 33 para 51, o que facilita para aterrissagem
de aeronaves maiores, como A320 e B737 e B800;
- Homologado RNAV na cabeceira 15 em outubro de 2016, então hoje se o avião pegar
“vento de cauda” na Baia da Babitonga (cabeceira 33), ele pode voar sobre o Jardim Paraíso
e pousar na cabeceira 15;
- Duas lanchonetes com “conceito popular” no aeroporto, apenas nosso aeroporto e o
aeroporto Santos Dummont que possuem 2 unidades deste tipo;
- Docagem automática;
- Ônibus para levar passageiros quando avião não fica no finger.
Também há um complexo logístico que pode tornar o nosso aeroporto de doméstico para
aeroporto de logística. Será formada uma comissão com as entidades de Joinville, onde o
Sindicato VivaBem será representado pela Sra. Ana Luiza Moeller Wetzel para iniciar estudos
para a Campanha #VoeporJoinville, a fim de evitar que nosso aeroporto, que possui toda
uma infraestrutura, se transforme num aeroporto como o “Quero-quero” de Blumenau.
Nosso problema é a falta de horários de voos e preços mais altos que outros aeroportos da
região, deverá ser feito um trabalho para reverter essa situação. Em 25 de novembro de
2017 a Passaredo irá iniciar seus voos para Guarulhos, ficaremos assim com quatro
companhias aéreas: GOL, Latam, Azul e Passaredo.
Na sequencia Amanda apresentou os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo
Sindicato VivaBem nos meses de outubro e novembro. Alguns tiveram que ser cancelados
devido falta de quórum.
No próximo assunto da pauta o presidente comentou sobre nossa Confraternização de final
de ano, se os presentes preferem em Joinville ou fora de Joinville, um dia ou pernoite, sendo
que será feita uma pesquisa para ver qual será a escolha da maioria.
Dra. Alessandra Valadão comentou sobre a Convenção Coletiva de Trabalho que tem data
base de 01 de novembro. Outros sindicatos da região não estão dando aumento maior que a
inflação e no início será fechado apenas o percentual de aumento, uma vez que dia 14 de
novembro do corrente ano, entrará em vigor a “Reforma Trabalhista”, então outros assuntos
serão decididos posteriormente a esta data, já que muitas cláusulas estão sendo alvo de
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liminares por ser inconstitucional. Quem precisar fazer alguma rescisão no momento, após a
CCT deverá fazer uma Rescisão Suplementar.
Ao final as Sras. Ariane e Dany fizeram uma explanação sobre o Le Village Business &
Coworking. Localizado na região central de Joinville, o empreendimento oferece estrutura
completa para ambientes corporativos, com salas privativas e espaços de coworking,
totalmente mobiliadas, com ar condicionado, internet, telefone, segurança, vagas próprias e
parceria com todos os estacionamentos da região. Para finalizar, Dany convidou os
presentes para saborear um excelente Coffee Break.
Joinville, 19 de outubro de 2017.
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