SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
22 de março de 2018
15h às 16h45
Local: Hotel Tannenhof (Sala Frankfurt). Endereço: Av. Visconde de Taunay, 340|Bairro: Centro |
Joinville/SC
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Kulkamp, Sra. Ana Luiza M. Wetzel, Sr.
Osmar Neckel, Sr. Vicente de Paula Vieira, Sr. Marcio Vieira, Sr. Bernardo Kuerten, Sra.
Janete H. Hermesmeyer, Sr. Angélico de Souza, Sr. Luiz Carlos Santana, Sr. Julio Cesar
Agustini, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr. Roberto Nogueira, Sr. Valmor de Souza, Sr. Aldeni Alves
Carneiro, Sr. Paulo Muller, Sr. Guilherme Luiz Heiber, Sr. Felipe André A. Linzmeyer, Sr.
Geraldo Linzmeyer, Sr. Fábio Emmendorfer, Sr. Daniel F. Vincenzi, Sra. Maria Janete L.
Vincenzi, Sr. Moacir de Souza, 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 à Sra. Ana Luiza M. Wetzel, pelo local disponibilizado para nossa reunião.
Em seguida foi feita a apresentação dos presentes, por ter novos associados participando da
reunião.
Dando sequência, o Presidente comentou que esteve em reunião com Sr. Guilherme
Kulkamp e Sr. Henrique Bublitz, Presidente do Sindicato Laboral, durante a manhã do
mesmo dia para tratar da CCT. Sr. Guilherme comentou que as tratativas foram encerradas,
porém falta redigir a CCT para darmos como realmente encerradas as negociações. O índice
ajustado foi de 3% (três por cento).
A homologação da rescisão em sindicado não é mais obrigatória, salvo se o funcionário for
associado ao sindicato laboral e manifestar interesse, caso contrário, não há obrigação.
Referente aos 9% descontado dos funcionários na folha de pagamento de junho, setembro e
dezembro, ficou ajustado o prazo de 20 (vinte) dias corridos para levar a carta ao sindicato
laboral pedindo para não haver o desconto, após a homologação da CCT.
A nova data base ficou para 01 de junho. Restou uma dúvida em relação a estabilidade para
demissão, se será novembro (data base anterior) ou junho (nova data base). Os acordos
entre empregador e empregado para ter validade, devem ser assinados entre os dois
sindicatos e a empresa deve ser associada ao Sindicato Patronal. Os acordos são os
seguintes:
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- Banco de Horas
- Jornada 12 x 36
- Intervalo de 30 minutos de almoço
- Gorjeta
Quem já realizou aumento de 2% na folha de pagamento, deve colocar como “antecipação
por conta do dissídio 2017/2018”. Também ficou limitado o abono de 2 (dois) dias de folga
por ano referente empregado que presta vestibular. Esses tópicos ainda não foram
assinados, tão logo o sejam, serão todos comunicados.
Encerrado o assunto sobre CCT, passou-se para o tópico seguinte, referente ao Recanto da
Paz, que é da Igreja Quadrangular e está competindo com a hotelaria com hospedagens para
eventos, pois o mesmo através da Agencia Happytur, comercializou seu espaço para os
participantes do Congresso de Apicultura, que irá ocorrer de 16 a 19 de maio, em Joinville e
também o Congresso de Juniores fechou com eles, pois o espaço conta com 320 leitos e
cobra R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por pessoa com hospedagem e café da manhã. O
Sindicato já fez denúncia contra o Recanto da Paz na Prefeitura Municipal de Joinville, uma
vez que o espaço é da Igreja e tem benefícios fiscais, e os eventos foram captados pelo
Joinville Convention & Visitors Bureau, que é mantido pela hotelaria e empresas de turismo
de Joinville, que pagam impostos e estão perdendo os eventos. Foi solicitado que todos
façam uma denúncia a fim de fazer com que o espaço Recanto da Paz pague os impostos
que nós pagamos ou deixe de comercializar para eventos turísticos e de negócios para
Joinville.
Também foi comentado sobre o Airbnb que em Joinville, tem cerca de mais ou menos 300
(trezentas) unidades habitacionais diárias sendo vendidas, que não pagam impostos e
competem com a hotelaria de Joinville e não estão regularizados. Será montada uma
comissão para falar com o Vereador Ninfo e a PMJ para fazer uma lei para regularizar o
Airbnb, mas que venha do Poder Executivo.
Sr. Aldeni Carneiro, responsável pela pasta de capacitação, apresentou os próximos cursos
de “Manipulação de Alimentos” e “Vendas”. Sr. Vicente e Márcio apresentaram a “Escola de
Gastronomia Carême” que fará parcerias com o VivaBem com cursos durante o ano de 2018.
Amanda falou a Missão Empresarial para o FESTURIS – Festival de Turismo de Gramado - de
07 a 11 de novembro de 2018, pra quem tiver interesse em participar, já fazer inscrição para
a feira, pois até 31 de maio é gratuita. O valor é de mais ou menos R$ 955,00 por pessoa

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville/SC e Região
Av. Aluísio Pires Condeixa, 2.550 - 2º andar, sala 25 | ACIJ | Saguaçu | Joinville/SC | CEP: 89221-750
Fones: (47) 3461-3379 | 3461-3380 | 98443-0738 | Fax: (47) 3028-2630
Email: sindicato@vivabemaqui.com.br | Site: www.vivabemaqui.com.br

SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
(incluso transporte, hospedagem e café da manhã – extras por conta de cada participante).
Mais informações serão enviadas em breve.
Após, a Sra. Ana Luiza fez apresentação dos serviços oferecidos pelo Hotel Tannenhof.
Em seguida, foi aberta a palavra livre e às 16h45 encerrada a reunião com um excelente
coffee break oferecido pelo Hotel Tannenhof.
Joinville, 23 de março de 2018.
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