SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
19 de abril de 2018
15h às 16h30
Local: Nico’s Restaurante. Endereço: Rua do Ouro, 185 (anexo a AABB) - Iririú - Joinville
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Kulkamp, Sr. Sérgio Paulo Buzzachera,
Sr. Osmar Neckel, Sr. Vicente de Paula Vieira, Sr. Marcio Vieira, Sra. Janete H. Hermesmeyer,
Sr. Osvaldo L. Ceolin, Sr. Luiz Carlos Santana, Sr. Julio Cesar Agustini, Sr. Nelci Dias Maciel,
Sra. Rose Viapiana, Sr. Aldeni Alves Carneiro, Sr. Anderson L. Muller, Sr. Felipe André A.
Linzmeyer, Sr. Moacir de Souza, Sra. Maria Conceição Junckes, Sr. Felipe Borba, 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,
bem como o Sr. Aldeni, pelo local disponibilizado para nossa reunião.
Dando sequência, o Presidente comentou que foi até o Recanto da Paz, no Itinga, para
verificar as instalações do local que está sendo comercializado como opção de hospedagem,
para os participantes do Congresso Brasileiro de Apicultura, que será realizado de 16 a 19 de
maio, em Joinville. O VivaBem já formalizou denúncia junto à Prefeitura de Joinville, por
meio da Ouvidoria, e sugere que os demais associados façam o mesmo, com o objetivo de
reforçar a importância da demanda. A Prefeitura está analisando se pode interferir no
assunto. As denúncias à Ouvidoria podem ser feitas pelo site www.joinville.sc.gov.br ou pelo
telefone 156. O Congresso Brasileiro de Apicultura foi captado pelo Joinville e Região
Convention & Visitors Bureau. A agência de turismo Happy Tour está divulgando o evento e
comercializando o Recanto da Paz, organização ligada à igreja evangélica e sem fins
lucrativos, como sugestão de hospedagem. O valor da diária que está sendo oferecido aos
participantes do congresso é de R$ 35,00, com café da manhã.
Sobre o ECAD, Sr. Guilherme mencionou que está disponível no site do Senado Federal,
pesquisa que oferece à população a oportunidade de votar se é a favor ou contra a
desoneração do ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) para o setor de
hospedagem. O Projeto de Lei 206/2012, da Senadora Ana Amélia Lemos, sugere que não se
considere uma execução pública a utilização de músicas nos empreendimentos dedicados à
prestação de serviços de hospedagem. A proposta vai de encontro ao que prevê a legislação
atual, que estabelece que os quartos de hotel são de uso coletivo e não privativo e, por isso,
geram incidência de cobrança de direito autoral. Já de acordo com entendimento do PL
206/2012, a partir do momento que o cliente paga a diária, pega a chave e usa o quarto ou
apartamento, o ambiente passa a ser de uso privado, pois só ele tem acesso ao local. De
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acordo com números apresentados no site do Senado Federal, a votação está acirrada e os
empresários do setor precisam se mobilizar para votar “SIM” e conquistar esse benefício.
Sra. Laís explicou o passo a passo para realizar a votação, disponível no link:
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=106062.
Ainda com a palavra, Guilherme convidou os hotéis e meios de hospedagem de Joinville a
participar, no dia 7 de maio, às 15 horas, na sede do Joinville e Região Convention & Visitors
Bureau (JCVB), da reunião com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Durante o encontro, o
COB vai receber os estabelecimentos interessados em hospedar os atletas e delegações que
participarão dos Jogos Escolares da Juventude, que acontece de 26 a 30 de setembro, em
Joinville. Também serão transmitidas às empresas informações como a dinâmica do
campeonato, como serão realizadas as contratações e pagamentos. Não houve informações
a respeito dos serviços de alimentação. Mas a sugestão é que os restaurantes interessados
façam suas inscrições junto ao JCVB, para participar da reunião e apresentar suas propostas.
Na sequencia é avisado que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2017-2018 de Joinville e
Região foi assinada e homologada na terça-feira, 17 de abril. Após extensas discussões e
negociações, decorrentes da Reforma Trabalhista, o VivaBem comemora importantes
conquistas para os empresários do setor. A CCT completa está disponível no site do
VivaBem. Sr. Guilherme apresentou as principais questões formalizadas no documento:
PERCENTUAL DE REAJUSTE: Foi acordado o reajuste de 3% (três por cento) para os
trabalhadores do setor, que devem ser aplicados desde 1º de novembro de 2017. As
empresas que ainda não fizeram antecipação de aumento, devem pagar esse percentual
retroativo à data. O reajuste deve ser aplicado na folha de pagamento do mês de maio, a ser
paga até o 5º dia útil do mês de junho. Com o reajuste, o piso salarial da categoria passou de
R$ 1.314,54 para R$ 1.354,00. Já a função de cozinheiro (a), passou de R$1.343,10 para R$
1.383,40.
ALTERAÇÃO DA DATA BASE: Outra importante conquista para os empresários do setor, foi a
mudança da data base para o dia 1º de junho. A negociação acordada refere-se ao período
de 1º de novembro de 2017 a 31 de maio de 2018. Dessa forma, dentro de mais algumas
semanas serão iniciadas as negociações para tratar do próximo período (1º de junho de 2018
a 31 de maio de 2019). É importante destacar que neste ano, excepcionalmente em virtude
da alteração da data base, não existe estabilidade nos sessenta (60) dias que a antecedem.
ACORDOS COLETIVOS: A reforma da CLT possibilitou as negociações entre empresas e
funcionários em questões como implantação de banco de horas, taxa de serviço (Lei da
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Gorjeta), intervalo intrajornada e escala de revezamento (12x36). No entanto, de acordo
com o homologado pela CCT, os acordos firmados deverão ter aval dos sindicatos patronal e
laboral, e só poderão formalizar os acordos as empresas associadas ao sindicato patronal.
Importante destacar, ainda, que para resguardar as empresas, qualquer mudança no regime
de horário do funcionário deverá ser formalizada em adendo ao contrato de trabalho, que
será anexado aos documentos do colaborador.
DESCANSO SEMANAL: Será concedido uma vez por semana e não pode ultrapassar o sexto
dia trabalhado. Ou seja, trabalha seis dias e folga um.
HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES: A nova CLT desburocratizou os procedimentos e vamos
seguir essa orientação. O sindicato laboral não queria abrir mão das homologações na
presença da entidade, mas também batalhamos pelo direito adquirido. Acordou-se, então,
que as rescisões de trabalho para funcionários com mais de um ano de empresa deverão ser
homologadas no sindicato, desde que ele, no momento em que é demitido ou que pede
demissão, manifeste por escrito o desejo de fazer a rescisão no sindicato. A declaração do
funcionário deverá ser anexada ao aviso prévio. Nesse caso, não será cobrada taxa de
homologação nem do funcionário, nem da empresa. A decisão vale mesmo para
funcionários não associados ao sindicato laboral.
ABONO DE FALTA PARA ESTUDANTES: Em outra reivindicação do VivaBem que foi atendida
pela nova CCT, ficou estabelecido que o funcionário terá abono de até duas faltas por ano,
para a realização de provas escolares ou vestibulares.
ABONO DE FALTA A PAI/MÃE TRABALHADOR: No caso de ausência para consultas médicas,
o pai ou mãe terá falta abonada para acompanhamento do filho menor de 16 anos ou
portador de necessidades especiais, mediante declaração de ausência ou atestado fornecido
pelo médico. Já está previsto para a próxima convenção, a especificação se o abono será
feito para as horas utilizadas para o acompanhamento à consulta ou ao período todo de
trabalho.
TAXAS DE ACORDO COLETIVO: Não serão cobradas pelo Sitratuh, taxas referentes à
homologação de acordos coletivos, salvo empresas de fora de Joinville, onde seja necessário
o deslocamento do funcionário do sindicato laboral até o local.
DIREITO DE OPOSIÇÃO: Funcionários que não queiram o desconto da Contribuição
Assistencial dos nove por cento (9%) do salário, realizados em três parcelas de três por cento
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(3%), precisam manifestar a intenção diretamente no Sitratuh, até vinte (20) dias corridos,
após a homologação da CCT. Ou seja, o pedido deverá ser formalizado até o dia 7 de maio.
Encerrado o assunto sobre CCT, passou-se para o tópico seguinte, referente a Qualificação
Profissional com o diretor Aldeni. O calendário de capacitações do VivaBem apresenta no dia
10 de maio (quinta-feira), das 14h às 17 horas, o Curso de Sobremesas, que será realizado na
Escola de Gastronomia Carême, em Joinville. No conteúdo, práticas sobre massa base para
torta, creme de confeiteiro, pudim de leite, mousse de chocolate, sagu de vinho, creme
inglês e bavarois. Há disponibilidade de 14 (quatorze) vagas. No dia 7 de junho, também na
Escola de Gastronomia Carême, das 14h às 17 horas, acontece o Curso de Montagem e
Preparação de Saladas, que abordará assuntos como higienização e manipulação de folhas,
montagem de saladas frias, molhos (pesto, vinagrete, mostarda e mel e laranja, aceto
balsâmico e maionese de leite). Para esta capacitação, haverá 12 vagas disponíveis. Para
cada um dos cursos, o investimento será de R$ 90,00 (noventa reais), sendo que para
associados, o VivaBem subsidia 50% do valor.
E de 18 a 22 de junho, o curso de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos apresenta sua
segunda edição, neste ano. A capacitação é realizada pelo VivaBem em parceria com a
Vigilância Sanitária de Joinville e as inscrições são gratuitas. As aulas acontecerão na sede da
Acij (Av. Aluísio Pires Condeixa, 2550, bairro Saguaçu), das 13:30 às 17:30 horas.
Em relação ao curso “Tiro Certo”, que estava programado para o mês de abril, foi transferido
para o segundo semestre por falta de inscrições e, também, devido à indisponibilidade da
professora Silvana Fioravanti ministra-lo em maio. Nova data será anunciada
oportunamente.
A assessora de comunicação, Sra. Graziella, falou sobre o lançamento do Projeto Viva
Turismo, projeto de capacitação para profissionais das áreas de turismo e eventos, no dia 12
de abril, no Instituto Internacional Juarez Machado, associados do Sindicato VivaBem e do
Convention Bureau, autoridades e representantes do trade turístico de Joinville e região,
estiverem presentes. Criado em 2013, pelo Joinville e Região Convention & Visitors Bureau
(JCVB) e Univille, o Viva Turismo, neste ano, traz como novidade participação do Sindicato
VivaBem e da Câmara Setorial de Gastronomia da CDL Joinville, e o apoio da Prefeitura de
Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). As novas parcerias têm o
objetivo de ampliar a grade de capacitações e o público contemplado pelo programa,
incluindo frentistas, recepcionistas turísticos, taxistas, motoristas de transporte por
aplicativo, policiais e outros profissionais que trabalham com atendimento a turistas. O JCVB
ficará responsável pelos cursos direcionados ao nível gerencial e de gestão, e o VivaBem vai
elaborar capacitações para a área operacional. Desde a sua criação, o Viva Turismo realizou
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39 capacitações e reuniu 2.869 participantes, em seis municípios da região, incluindo
Joinville, Campo Alegre, São Francisco do Sul, Barra Velha, Itapoá e São Bento do Sul.
A seguir, a agente de viagens Conceição Junckes, proprietária da agência Cia do Turismo,
apresentou aos associados detalhes sobre o roteiro da Missão Empresarial que será
realizada de 7 a 11 de novembro, com destino a Gramado, Canela e outras cidades da Serra
Gaúcha. A viagem vai marcar o encerramento do projeto Viva Turismo deste ano e incluirá
visitas ao Festuris – Festival de Turismo de Gramado e ao espetáculo Natal Luz. O roteiro
completo será enviado via e-mail. O valor da viagem será de R$ 955,00 (novecentos e
cinquenta e cinco reais) por pessoa e inclui transporte em ônibus leito e hospedagem em
apto duplo, serviço de guia e coordenação da viagem. As despesas de alimentação e taxas de
entradas nos atrativos turísticos ficarão por conta de cada participante. Como incentivo e
benefício aos seus associados, o VivaBem vai subsidiar 20% (vinte por cento) do valor da
Missão Empresarial, para até duas pessoas por empresa. O pagamento poderá ser parcelado
em até cinco vezes. Os interessados em fazer suas reservas para a Missão Empresarial 2018
do VivaBem, podem entrar em contato com a equipe do sindicato.
Após, Sr. Aldeni falou sobre sua trajetória profissional. Começou aos 16 anos na hotelaria,
trabalhando no Tannenhof e no Colon e está na AABB há 26 anos. O Nico’s Restaurante
atende diariamente para almoço e, nos finais de semana, também, para eventos sociais e
corporativos. Além do restaurante com capacidade para 120 pessoas, o Nico’s também
conta com o salão superior (antiga boate da AABB), para 60 pessoas, ambiente que será
reformado; e o salão social, para 300 pessoas. Aldeni é responsável pela pasta de
capacitação do VivaBem e considera a qualificação profissional essencial para o
desenvolvimento das empresas.
Em seguida, foi aberta a palavra livre e às 16h30 encerrada a reunião com um excelente
coffee break oferecido pelo VivaBem.
Joinville, 20 de abril de 2018.
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