SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
22 de fevereiro de 2018
15h às 16h45
Local: Sala João Martinelli. Endereço: Av. Aluísio Pires Condeixa, 2550 - Saguaçu - Joinville
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. Sérgio P. Buzzachera, Sra.
Ana Luiza M. Wetzel, Sr. Osmar Neckel, Sr. Vicente de Paula Vieira, Sr. Marcio Vieira, Sr.
Bernardo Kuerten, Sra. Graziele Socateli, Sra. Janete H. Hermesmeyer, Sr. Oswaldo L. Ceolin,
Sr. Valmor de Souza, Sr. Mauro Moeller, Sr. Josemar Becker, Sr. Murilo Pereira, Sr. Gerson
Acácio Borba, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Paulo Muller, Sr. Celso Berri, Sr. João Batista dos
Santos, Sr. Guilherme Luiz Heiber, Sr. Fábio Emmendorfer, Sr. Dejair Antonio Rocesski, Sra.
Michella A. Pacheco, Sra. Angela Todt, Sr. Moacir de Souza, Sra. Graziella Marques Bila, Sra.
Amanda Miranda Holz e Sra. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h05 com o Presidente, Sr. Raulino, agradecendo a presença de todos e
apresentando as Sras. Angela e Michella, representantes da ACIJ - Associação Empresarial de
Joinville - que apresentaram o cartão Util Card, para ser usado pelos funcionários das
empresas associadas ao VivaBem.
Com a palavra, Angela explicou que há três tipos de cartão: refeição (aceito somente em
restaurantes); alimentação (aceito em supermercados, mercearias, mercados de bairro,
lojas de conveniência, confeitarias) e o cartão útil card (tipo crédito). Alguns dos presentes
na reunião deram sua contribuição sobre o cartão. Este é um benefício que não conta como
salário e não tem custo para a empresa. A taxa do Útil Card é gratuita para associados da
ACIJ. A rede credenciada é que paga a taxa de manutenção e a partir de abril/2018 passará
também nas maquinetas da CIELO. Os benefícios para a empresa: o cartão não tem
mensalidade ou anuidade; sem custo de implementação; integração com folha de
pagamento; incentivos fiscais; controle pela internet e elimina custos de benefícios próprios.
Na sequencia a equipe do VivaBem apresentou a retrospectiva 2017: número atualizado de
associados: em 2015/2016, 380 associados; em 2016/2017, 555 associados (melhor número,
nos últimos anos); e, atualmente, 475 associados. Deste total, Joinville concentra 322
estabelecimentos; Jaraguá do Sul, 38; São Francisco do Sul, 24; Penha, 15 associados; e o
restante está distribuído entre os outros municípios abrangidos pelo VivaBem. De acordo
com dados da equipe, a redução no número de sócios deve-se, na maior parte dos casos,
pelo fechamento das empresas.
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Outro dado apresentado foi do setor da hotelaria de Joinville. Levantamento realizado pela
equipe do VivaBem, apurou que, em 2017, a cidade contava com 2723 unidades
habitacionais (UH’s) e 6513 leitos. O índice de ocupação registrado nos hotéis, durante o
ano, foi de 46,67% e a permanência média foi de 1,91 dia. Os números são baseados em
informações fornecidas por 18 hotéis da cidade.
Entre outras ações realizadas pelo sindicato, no ano passado, estão: duas missões
empresariais, uma com destino à Fispal, em São Paulo, e outra à serra gaúcha, em setembro;
realização de dez cursos em Joinville, com a participação de 226 alunos e emissão de 147
carteirinhas de qualificação profissional; confraternização de fim de ano no Sítio Lago da
Serra, com a presença de quarenta associados.
Também foram destacadas iniciativas como o levantamento e divulgação dos horários de
atendimento dos restaurantes e hotéis associados, com serviços especiais durante os
feriados; parceria com a ACATS, para a participação dos associados na feira Exposuper;
criação e divulgação do projeto Joinville Mais Florida.
Na área de legislação e regulamentação, em 2017 o VivaBem iniciou a revisão do estatuto do
sindicato, que ainda está em andamento; realizou reunião com representantes da área
jurídica da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Santa Catarina
(FHORESC), para discutir as principais mudanças da Reforma Trabalhista.
O VivaBem também apoiou projetos como Jovem Aprendiz, com a divulgação e
fornecimento de vales transporte para os alunos; e Viva Turismo, realizado pela Univille,
Joinville e Região Convention & Visitors Bureau e Secretaria de Cultura e Turismo (Secult);
patrocinou o “São Chico Sabores”, festival gastronômico de São Francisco do Sul, o Festival
Gastronômico de Joinville e a terceira edição da Bierville – Festa da Cerveja de Joinville; e,
ainda, deu apoio institucional à Press Trip com jornalistas, realizado durante o Festival de
Dança de Joinville, em parceria com a Secult.
Também com o objetivo de fomentar o turismo da região, o VivaBem está participando da
campanha “Voe por Joinville”, em parceria com a Infraero e o trade turístico local; levou à
Câmara de Vereadores de Joinville as propostas de regulamentação do Airbnb e da criação
da Via Gastronômica da Ilha dos Espinheiros, em parceria com os proprietários de
restaurantes da região; solicitou ao Comando da Polícia Militar de Joinville, reforço no
policiamento na Rua XV de Novembro, em virtude da reincidência de assaltos aos hotéis da
região.
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Como benefícios aos seus associados, o VivaBem firmou parceria com a empresa
Extinchamas; oferece apoio na divulgação dos estabelecimentos, suas ações e eventos, por
meio da assessoria de comunicação contratada pela entidade.
Em seguida, Sr. Raulino comentou que a convenção coletiva de trabalho de Joinville e
Região, que ainda não foi concluída. Em reunião realizada com o Sitratuh Joinville e com a
participação da assessora jurídica do VivaBem, a advogada Alessandra Valadão, foi oferecido
o índice de 2% (dois por cento). Sitratuh propõe índices entre 3,5% a 4%. Após ampla
discussão com associados, ficou decidido que o VivaBem poderá chegar ao índice máximo de
2,5% (dois e meio por cento), para a conclusão da convenção. Em relação às homologações
de rescisões trabalhistas, mesmo não havendo mais obrigatoriedade em fazê-las nos
sindicatos, por orientação da assessoria jurídica da entidade e da própria FHORESC, o
VivaBem vai comunicar o Sitratuh que continuará incentivando que as homologações
aconteçam no sindicato, para funcionários com mais de um ano de empresa. Vale destacar,
no entanto, que a realização das homologações no sindicato, não descartam a possibilidade
de ações trabalhistas.
Ainda com a palavra, Sr. Raulino explicou que o VivaBem e o restaurante Glória estão
apoiando o projeto “Brasil Caráter Conta”, uma capacitação para professores das redes
municipal e estadual de Joinville, com foco em seis pilares da formação de caráter:
sinceridade, respeito, responsabilidade, zelo, senso de justiça e cidadania. O projeto é
realizado pelo instituto IEPS, em parceria com a Universidade da Virginia, nos Estados
Unidos. Como apoio ao projeto, o restaurante Glória ofereceu desconto de 50% (cinquenta
por cento) no valor dos almoços servidos aos professores ministrantes do curso, e o valor
será subsidiado pelo sindicato VivaBem.
Na sequência, Amanda falou sobre os cursos de qualificação profissional para 2018. Neste
ano, o VivaBem vai atuar em parceria com a Univille, com o Joinville e Região Convention &
Visitors Bureau (JCVB), com o núcleo de Gastronomia e Entretenimento da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) Joinville e com a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), e será um
dos realizadores do Viva Turismo, projeto de capacitação que visa qualificar profissionais que
atuam nas áreas de turismo e eventos, em Joinville e região. Conforme combinado entre as
entidades, o JCVB ficará responsável pelo planejamento e realização dos cursos gerenciais,
enquanto o VivaBem vai preparar as capacitações em nível operacional. A parceria tem
como objetivos diversificar a oferta de cursos e, sobretudo, capacitar os diversos agentes
que atuam no setor.
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Para 2018, o VivaBem deve reduzir o número de cursos oferecidos, em virtude do alto índice
de cancelamentos que aconteceram no ano passado, por falta de adesão. Já estão
confirmadas quatro edições do curso de “Boas práticas na manipulação de alimentos”,
realizado em parceria com a Vigilância Sanitária de Joinville. As capacitações são gratuitas e
devem acontecer nos meses de abril, maio, agosto e outubro. Também está agendado,
juntamente com a professora e coach Silvana Fiovaranti, o curso “Tiro certo: vendas de
corpo, mente e alma”. A capacitação acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de abril, com aulas no
período da manhã. Para associados VivaBem, o curso custará R$ 152,50 e, para não
associados, R$ 305,00.
Associados sugeriram a realização de cursos para o setor de restaurantes, principalmente
para áreas como auxiliar de cozinha, maitre e sobremesas. Foi sugerido, ainda, convidar
profissionais atuantes em outras cidades, para a troca de experiências.
Na palavra livre, por unanimidade, foi definido o cancelamento da filiação e pagamento
anual do Sindicato junto à Abrasel de Santa Catarina – Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes, por não haver retorno de benefícios.
O VivaBem será um dos patrocinadores do projeto Degusta Jaraguá, festival que vai
valorizar a gastronomia das etnias predominantes na região: húngara, alemã, polonesa e
italiana. O Degusta Jaraguá acontece no mês de abril e terá a participação de 15 (quinze)
restaurantes, hotéis, padarias e confeitarias da cidade. Como contrapartida, os
patrocinadores terão suas marcas divulgadas nas campanhas e materiais do evento.
Ás 17h encerrou-se a reunião com os presentes reunindo-se para saborear um excelente
coquetel oferecido pelo Sindicato.
Joinville, 23 de fevereiro de 2018.
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