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UM NOME cada vez MAIS FORTE

P

or trás do nome
S I N D H O T É I S estão
mais de 2.100 empresas. A abrangência tão
significativa se deve ao
nome da entidade que representa empresas de hospedagem, gastronomia e
entretenimento. Para se ter
idéia do tamanho desse
“guarda-chuva”, dá para afirmar que juntas elas são responsáveis pela geração de
sete mil empregos, segundo levantamento feito pelo
próprio sindicato.
Além de Foz do
Iguaçu, a atuação se
estende à Santa Terezinha de Itaipu, Medianeira, Matelândia,
São Miguel do Iguaçu,
Diamante do Oeste,
Itaipulândia, Missal,

É

+

Ramilândia e Serranópolis
do Iguaçu.
Fortalecer as ações da
entidade e promover atividades que a valorizem perante o quadro associativo são
desafios da atual gestão
para os próximos três anos.
À frente da diretoria está o
hoteleiro Carlos Silva. Ele
está consciente de sua responsabilidade, mas assumiu essa tarefa porque sabe
que não está sozinho. “O es-

+

forço de toda a diretoria é
que fará tudo isso andar”,
garante.

MAIOR

APROXIMAÇÃO

A atual gestão quer promover maior integração entre o SINDHOTÉIS e a sociedade. As reuniões mensais
serão constantes e haverá
também encontros com lideranças para a aproximação com outras entidades e
a própria comunidade. “Te-

O SINDHOTÉIS representa
que geram

BOM recordar

A história do SINDHOTÉIS começou em
junho de 1974, com a fundação da Associação Profissional de Hotéis e Similares
de Foz do Iguaçu. O primeiro presidente
foi o empresário Pedro Roth. Com a
proposta de unir e profissionalizar os
segmentos representados pela entidade,
a diretoria da época se mobilizou até que,
oito meses depois, uma carta assinada
pelo Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto,
autorizava a criação do Sindicato de
Hotéis, Restaurantes e Bares de Foz do
Iguaçu. A data oficial de fundação é o dia
19 de maio.

mos um peso fantástico na
economia regional, que poucos conhecem; então vamos
mostrar o que somos e o
que pretendemos fazer pelos empresários”, observa o
presidente.
Porém, para que o sindicato cumpra seu papel é
preciso um empresariado
participativo. “Queremos receber contribuições, críticas, opiniões”, comenta o
vice-presidente Camilo
Rorato. Uma das principais ferramentas será
a internet, por meio do
site, totalmente novo e
que agora permite
acesso exclusivo aos
associados, numa
área restrita. Para isso
cada um terá seu
login e senha.

2100 empresas

7 mil empregos

NOSSOS serviços
Além da representação patronal, o sindicato
oferece assessoria jurídica trabalhista
gratuita, palestras, cursos, treinamentos e
convênios com diversas empresas. Cabe ao
SINDHOTÉIS fazer intermediações e
acompanhamentos de negociações e
questões tributárias.
A sede, localizada na Alameda Cecília
Meireles - 637, passa por uma série de
melhorias e modernização da estrutura. O
imóvel abriga o sindicato desde 1986 e, no
mês passado, ficou pronta a reforma da área
externa, onde é realizada boa parte das
confraternizações entre os associados.

Ponto de vista

M

anter as empresas associadas informadas em
tempo real com os fatos
que acontecem é uma preocupação da Diretoria do Sindicato. É preciso adequar-se a tempos em que
as notícias correm o mundo em
segundos ou apenas a um clique.
Leis são criadas e modificadas todos os dias. Isso traz conseqüências benéficas para o gerenciamento dos negócios.
Por isso, a partir deste mês, o
SINDHOTÉIS estréia seu novo site e
lança seu próprio informativo. Neles, os associados encontrarão informações em prol da categoria,

gastronomia

O

SABOR

bares

de Foz

hotéis

SEJA bem-vindo!

O mosaico étnico e cultural de
Foz também está presente de maneira muito especial na gastronomia. Os restaurantes proporcionam uma variedade de opções que
vão desde a culinária sofisticada,
de padrão internacional até o cardápio brasileiro representado pelo
churrasco, feijoada e também o
tempero baiano e mineiro.

CHOPE,

MÚSICA

e bate-papo

Para uma cidade onde o calor predomina, os bares são opções perfeitas para encontro com os amigos. Principalmente depois de um dia de trabalho. O chope é campeão de vendas,
mas divide a preferência dos clientes
com as caipirinhas. Para reforçar a
tradição boêmia, alguns atrativos vêm
das cozinhas. É de lá que sai a autêntica “comida de boteco” com petiscos
e tira-gostos pra lá de saborosos.

INDÚSTRIA

mudanças na legislação e assuntos ligados ao setor turístico que
mereçam destaque.
No boletim impresso, o associado também tem seu espaço. A
seção abaixo foi reservada especialmente para que as empresas de
gastronomia, hotéis e bares mostrem o que têm de melhor. Envie
sua contribuição! O sindicato só
existe para a defesa de seus associados e, neste sentido, precisamos de seu apoio e participação.
Venha juntar-se ao corpo de associados efetivos do Sindicato. Juntos seremos cada vez mais fortes.
Carlos Silva - Presidente

O turismo na terceira idade pode
se transformar em um negócio promissor. Já passa de 17 milhões o número de brasileiros com mais de 60
anos. Para incentivar o turismo na terceira idade, a Federação Nacional de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (FNHRBS) está comprometida em
oferecer descontos de 50% nas tarifas dos hotéis durante a baixa ocupação. O benefício irá se somar ao Programa Viaja Mais, do Ministério do
Turismo.

DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EM AÇO INOX PARA O SETOR GASTRONÔMICO

BR 277, KM 723 - FOZ DO IGUAÇU
fone: 45 3526-0012
e-mail: alffainox@foz.net
www.alffainox.com.br

E

NA DÚVIDA, fale com A LUCI

mbora tenha nascido em
Leme, interior de São Paulo, Luci Roberto se considera
mesmo uma iguaçuense. Ela
veio morar em Foz em 1987 e
trabalha no Sindhotéis desde
1989. Em quase 20 anos de dedicação ao sindicato, histórias não faltam para ela contar.
Entrevistá-la é fácil, pois um
assunto puxa o outro e em pouco tempo, dá para descobrir
muito sobre a assessora da
diretoria do Sindhotéis. Cargo
importante e cheio de responsabilidade, afinal é ela que conhece como ninguém os assuntos da entidade.
Ela lembra que quando
começou a trabalhar eram 64
municípios de abrangência e
a sede era novinha, construída
dentro dos padrões da época.
“Naquele tempo os convites
para reuniões ou comunicados eram enviados por telex;
até o fax era uma novidade,

poucos hotéis tinham”, recorda. Outra curiosidade é que as
cinco mil guias para pagamento eram emitidas na máquina
de escrever. “Dava muito trabalho até a compra do primeiro computador do sindicato,
porém ele ficou um tempo ainda na caixa porque ninguém
sabia usá-lo”, diz Luci.
Nesse período já passaram

cinco presidentes: Esoani Portes, Julio César Gomes de Oliveira, Carlos Tavares e por último, Luiz Antonio Rolim de
Moura. Segundo ela, o aprendizado é diário, pois a diversidade de assuntos é muito grande e estar bem informada é uma
obrigação. “Costumo dizer que
poucos gostam tanto dos seus
associados como eu”, brinca.

convênios

COBRANÇA fácil
A Cooperativa de
Crédito Sicredi Cataratas oferece sistema de
cobrança (boletos) para
os filiados do Sindhotéis
no valor de R$ 1,15.
Eles podem ser pagos
no sistema Sicredi ou
na rede bancária. A
cooperativa também
dispõe de uma linha
especial de crédito para
melhorias, benfeitorias
e capital de giro. Para
ter acesso aos empréstimos, a condição é de
que as empresas
filiadas devem ser
também associadas ao
Sicredi. Ligue para uma
das unidades de atendimento no telefone 30281020 ou 3028-3020 e
obtenha mais informações a respeito do
convênio.

serviço de

qualidade

PROFISSIONAL cidadão
Empresários de hotelaria, bares, restaurantes e viagens estão unindo o útil à responsabilidade social. O empresariado está abrindo as
portas para os alunos formados no Trilha Jovem, projeto criado pelo
Instituto de Hospitalidade, em 2006. Dessa forma, ajudam a inserir
alunos oriundos de famílias de baixa renda no mercado de trabalho e
garantem a melhoria da qualidade dos serviços de turismo de Foz do
Iguaçu. A meta é formar um profissional cidadão, não somente um prestador de serviços, assegura o Instituto Pólo Internacional
Iguassu, executor do programa na cidade. Mais informações pelo telefone (45) 3520-5846.

diretoria

DIVULGUE essa idéia

O SINDHOTÉIS está engajado na eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das
“Novas Sete Maravilhas da
Natureza” no concurso organizado pela fundação suíça
New Seven Wonders. Essa é
a mesma instituição que definiu o Cristo Redentor, no

PORTA-VOZ do

Rio de Janeiro, como uma
das “Novas Sete Maravilhas
do Mundo”, construídas
pelo homem.
A competição concentra
os votos na Internet, mas
como o conteúdo do sítio é
em inglês foi criado um “atalho” em português para faci-

turismo

Os hotéis, bares e restaurantes e
similares têm um aliado em potencial
quando o assunto é divulgar as novidades do turismo. O H2FOZ tem sido o
porta-voz não só das bandeiras do setor,
mas também do cotidiano do segmento.
Em março, o portal lançou uma coluna
de notas na qual são notícias de lançamentos na gastronomia a mudanças nos
quadros funcionais. Vale lembrar que o
www.h2foz.com.br foi totalmente
reformulado recentemente para privilegiar, logo na página inicial, notícias,
entrevistas e artigos.

litar o apoio da comunidade.
Para participar, entre no site
www.votenascataratas.com

Divulgue o endereço
para os amigos, parentes e
colegas de trabalho. Também coloque um banner do
Vote nas Cataratas em sua
página na web.

POSIÇÃO estratégica
Aumentar a representatividade da
entidade no município. Essa é um dos
objetivos da diretoria do Sindhotéis. Com
esse pensamento, o presidente Carlos Silva
ocupou estratégica cadeira
no Iguassu Convention &
Visitors Bureau em
novembro passado,
quando tomaram posse os
novos integrantes dos
conselhos diretor,
deliberativo, consultivo e fiscal do ICVB.
Silva é membro do Conselho Consultivo,
órgão de consulta encarregado de avaliar o
plano de trabalho do Convention, entre
outras responsabilidades.
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