Crescendo com qualidade

Carlos Silva,
empresário dos
setores de hotelaria,
gastronomia e
entretenimento,
pós-graduado em
Turismo e Hotelaria,
MBA Internacional/
UDC/Toulouse.

Foz do Iguaçu registra expressivos
investimentos para melhorias e construção
de novos hotéis. O turismo totaliza R$
557 milhões em investimentos no período
de 2007 a 2014. Daqui a um ano, o
município terá mais de 180 meios de
hospedagem, com capacidade de
atendimento para 30 mil leitos. Tudo isso
sem falar dos 240 estabelecimentos
gastronômicos de interesse turístico com
capacidade para 30 mil pessoas/dia.
Mas para garantir o pleno
funcionamento da base de nossa economia
produtiva, precisamos redobrar a atenção
em dois pilares estratégicos para o
crescimento do segmento: gestão dos
empreendimentos e qualificação dos
trabalhadores. Isso porque empresários e
colaboradores do setor precisam
acompanhar a evolução do Destino
Iguaçu, visando a garantir a excelência
no atendimento aos visitantes.
Hoje, a hotelaria, a gastronomia e o
lazer reúnem mais de 1,1 mil empresas em
dez municípios da região. Ou seja, são
milhares de empresários e gestores nas
áreas de recursos humanos, financeiro,
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Visão

marketing e gestão. Além disso, as
empresas geram 8,3 mil empregos diretos.
Juntas, as atividades turísticas somam
mais de 14 mil empregos diretos.
Pensando na qualificação do setor,
estamos construindo o Centro de
Capacitação, cujo objetivo é qualificar
empresários e profissionais da hotelaria,
gastronomia, motelaria, lazer e turismo
em geral. O complexo vem para somar ao
lado de outras escolas de qualificação e
profissionalizantes. Mas o
empreendimento visa, sobretudo, a ofertar
cursos diferenciados, idealizados
especificamente para atender às
necessidades de quem está na linha de
frente na administração dos negócios.
Quando falamos em qualificação,
falamos em conhecimento, no profissional
que saiba o que fazer dentro da empresa,
que possa, efetivamente, diferenciar-se
naquilo que realizar, mostrando, além da
qualificação, comprometimento, espírito
de equipe e de liderança, capacidade de
inovar e empreender. Esse é o profissional
que estaremos preparando para
disponibilizar no mercado de trabalho.

“Assegurar às empresas representadas condições necessárias
para gerar resultados positivos e desenvolver a sociedade.
Liderar a comunidade empresarial representada, com
reconhecida influência no desenvolvimento da região.

SEJA FORTE, ASSOCIE-SE AO NOSSO SINDICATO!
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QUALIFICAÇÃO

Calendário conjunto amplia capacitação
Cursos, palestras, oficinas e workshops garantem qualificação profissional para hotelaria, gastronomia e lazer
O SINDHOTÉIS atualizou o calendário de capacitação profissional para
empresários e trabalhadores de todas as
áreas ligadas ao turismo. O cronograma
inlcui cursos, palestras, oficinas e
workshops, entre outras ações voltadas
à qualificação profissional – uma necessidade constante para a evolução do turismo em Foz do Iguaçu.
As atividades beneficiam hotelaria,
gastronomia e motelaria, bem como empresas de lazer e entretenimento. O objetivo é melhorar a gestão dos empreendimentos e capacitar a mão de obra, afinal cabe a todos do setor acompanhar a
evolução dos grandes centros, visando
a garantir a excelência no atendimento
aos visitantes.

A maioria das ações integra o projeto
“Oferta Integrada de Capacitações”, que
inclui o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas), ABIH
(Associação Brasileira da Indústria Hoteleira), ICVB (Iguassu Convention &
Visitors Bureau) e Sindetur (Sindicato das
Empresas de Turismo).

JÁ REALIZADOS

PRÓXIMOS CURSOS

Clínica TTecnológica:
ecnológica: PGRS
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Curso: Utilizando o E-Commerce
e as R
edes Sociais no TTurismo
urismo
Redes
Data: 6 e 7 de maio

Palestra: eSOCIAL - A mais
nova obrigação empresarial
Sistema de Escrituração Fiscal
Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas.

Curso: Marketing de experiência
Data: 21 a 23 de maio

Curso: Aprimorando chefias e
supervisores
Workshop
Workshop:: Atendendo
Diversidades

às

Inglês básico para hotelaria e
gastronomia (em andamento)

Curso: Formação de preços na
hotelaria e gastronomia
Data: maio
Workshop
elacionamento
orkshop:: R
Relacionamento
Interpessoal
Data: maio
Curso: Planejamento de
cardápio e técnicas de vendas
Data: junho

O SINDHOTÉIS também tem
capacitações com outros parceiros, como
a escola de idiomas Habla Tradutores Comunicação sem Fronteiras, com quem
abriu uma turma de inglês básico para
hotelaria e gastronomia.
Com o mesmo objetivo, o sindicato
oferece descontos de até 60% em cursos
do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sebrae, escolas de idiomas e faculdades (cursos de graduação
e pós-graduação).
Alimentos - Todo mês, há duas edições da palestra sobre manipulação de alimentos. A nutricionista Suyan Alexandre
Bianchi ensina técnicas e procedimentos
para o preparo e manipulação, em conformidade com a exigência da Vigilância
Sanitária. Associados efetivos não pagam.
Cada participante leva para casa uma
cartilha com dicas para garantir a segurança alimentar na gastronomia.

SAIBA MAIS
Visite o nosso site. Em “cursos e
palestras”, você fica por dentro
do calendário de capacitação.
www.sindhoteisfoz.com.br
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Secretaria de TTurismo
urismo
disponibiliza arte de
adesivo do centenário

TEMA POLÊMICO

ECAD x hotéis: o reposicion

Assessor jurídico do SINDHOTÉIS relaciona decisões judiciais que consideram ind
Javert Ribeiro da Fonseca Neto
é advogado, mestre em
Direito Público e professor.

A Secretaria Municipal de Turismo,
como órgão coordenador das ações
das festividades dos 100 anos de Foz
do Iguaçu, está disponibilizando a arte
de adesivos alusivos ao centenário de
Foz, para ser usado em veículos.
Interessados devem entrar em contato
com a secretaria, pelo telefone 21058140, e falar com Celso Azevedo.

Calendário une
centenário e turismo
na melhor idade

Homenagear os homens e as
mulheres responsáveis pelo
desenvolvimento iguaçuense. Essa é
a proposta do calendário temático
“Turismo da Melhor Idade”, lançado
pelo SINDHOTÉIS, com apoio da
Itaipu Binacional, para marcar os
100 anos de emancipação de Foz
do Iguaçu.
O material reúne fotografias de
pessoas com anos de estrada à
frente de estabelecimentos da
hotelaria e da gastronomia
associados à entidade. As fotos
retratam empresários e empresárias,
com mais de 60 anos de idade,
curtindo a vida em diferentes
atrativos da região, esbanjando
alegria e disposição.
O material já chegou a vários
setores da comunidade iguaçuense e
atingiu outros municípios. São sete
mil exemplares distribuídos em
estabelecimentos comerciais,
entidades e órgãos públicos.
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É bastante antiga e sempre crescente
a discussão sobre a obrigatoriedade de a
empresa hoteleira pagar direitos autorais
ao ECAD; isso pela mera disponibilização
de aparelhos de rádio e de televisão em
quartos de hotel.
A questão é objeto de inúmeras ações
ajuizadas por todo o Brasil, e delas sempre advieram conflitantes decisões. Não
há muito tempo, o Judiciário vinha
posicionando-se em favor da pretensão
do ECAD, lançando aplicação fria aos termos da Lei nº 9610/98, e valendo-se mecanicamente da Súmula 63 do Superior
Tribunal de Justiça.
Os hotéis, por sua vez, defendem que
disponibilizam aos seus hóspedes aparelhos de rádio e televisão nos quartos, mas
que isso, de forma razoavelmente apreciada, afasta totalmente a incidência da Lei
nº 9610/98. E é assim que vem
posicionando-se o Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná (TJPR) nos mais recentes julgamentos sobre o tema. Veja:
O TJPR1 , ao decidir o agravo de instrumento interposto pelo ECAD, contra
decisão interlocutória (Ação Civil Pública
nº 339/2012) da juíza de Direito da 22ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Região Metropolitana de Curitiba, a
qual deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Curitiba determinando a suspensão das cobranças realizadas pelo agravante relativas à exibição
de áudio e imagens realizadas nos aposentos, enquanto ambientes privados, nos

Javert Ribeiro da Fonseca Neto

hotéis e similares filiados do agravado, sob
pena de multa. Nesse caso, após análise
apurada da questão – sobretudo o que
estatui a Lei 9.601/98, artigo 68, e seus
parágrafos –, os julgadores entenderam,
por unanimidade, que: “Com efeito, do
exame do dispositivo legal acima citado,
depreende-se que a responsabilidade dos
hotéis pelo pagamento de direitos autorais ao ECAD resulta da sonorização dos
ambientes coletivos, caracterizando a chamada audição pública em que não há o
elemento volitivo do ouvinte”.

“O simples fato de disponibilizarem
aparelhos de rádio e televisão nos
quartos do hotel, conferindo-se ao
hóspede a liberdade de sua utilização
ou não, bem como do canal ou
estação que pretende sintonizar o
aparelho, não autoriza a cobrança de
direitos autorais”

namento dos tribunais

devida a cobrança dos direitos autorais, uma vez que não há que se falar em retransmissão em quarto de hotel
É que, como bem restou decidido, “o
simples fato de disponibilizarem
aparelhos de rádio e televisão nos
quartos do hotel, conferindo-se ao
hóspede a liberdade de sua utilização ou não, bem como do canal ou
estação que pretende sintonizar o
aparelho, não autoriza a cobrança
de direitos autorais” . A Súmula 63,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, enuncia que: “São devidos
direitos autorais pela retransmissão
radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”.
E o julgador seguiu afirmando: “ConContudo, o caso em tela não se trata
de retransmissão. Isso, porque neste
caso é o próprio hóspede quem escolhe

se quer ouvir/ver e, ainda, o que quer
ouvir/ver, o que difere da retransmissão,
onde o hóspede não tem liberdade de escolha, como ocorre onde há sonorização
ambiente, por exemplo.
Nas retransmissões de músicas nos
apartamentos dos hotéis não existe execuções públicas, mas sim privadas. O
quarto do hotel caracteriza-se como uma
extensão da residência. Quando alguém
em casa sintoniza uma rádio ou TV não
paga direito autoral. A lei exige autorização do autor da obra musical para reprodução, quando existir espetáculo ou audição pública.
Sobreleva frisar que o hóspede que decide em qual canal de rádio ou TV vai
sintonizar, não configura no caso

retransmissão que autorize a cobrança do
direito autoral pelo ECAD. Ocorre que o
quarto de hotel não é lugar de alcance coletivo, já que é reservado única e exclusivamente ao hóspede durante o período
de sua permanência no estabelecimento.
E a mera recepção de som ou imagem
emitida por empresa de radiodifusão ou
televisão não gera o direito de cobrança,
pois como visto o que gera tal direito,
segundo disposição legal, é a
retransmissão em público das obras, sem
a liberalidade de escolha”.
Ainda sobre o AI 902.104-9/PR
902.104-9/PR, é
bom destacar que a Procuradoria-Geral
de Justiça (Ministério Público em segundo grau de jurisdição) manifestou-se pelo
não provimento do recurso.

Julgamento do TJPR sobre caso iguaçuense é favorável aos hotéis
Outro julgamento do TJPR
TJPR, recentíssimo também, a envolver questão similar
é proveniente da Comarca de Foz do Iguaçu (originário da 3ª Vara Cível) e diz razão
à AP.Civel nº1076503-2 da 12ª Câmara Cível. Nesse caso, sobreveio sentença a quo
pela improcedência do pedido inicial resolvendo o mérito. O hotel autor, então, interpôs apelação reiterando a tese que aqui destacamos. Então, em acórdão unânime, a
12ª Câmara Cível do TJPR acompanhou o voto do relator e decidiu que:
“A controvérsia existente na apelação cível diz respeito à incidência de inexigibilidade
da cobrança de direitos autorais decorrentes de sonorização ambiental de aposentos
de estabelecimento hoteleiro.
Pois bem, esta Corte entende que a reprodução de aparelhos de rádio e
televisão em quartos de hotel é privada, portanto, não incidem direitos
autorais, uma vez que há liberdade do hóspede em relação ao que deseja
ouvir. Ou seja, o quarto de hotel é uma extensão da residência da pessoa, diferente
do que ocorre com a retransmissão, na qual não existe esta liberdade de escolha.
Portanto, não é simplesmente a recepção de som ou imagem emitida por empresa de
radiodifusão ou televisão que gera a cobrança, mas sim a retransmissão em público
das obras, sem a liberalidade de escolha. Face ao exposto, voto pelo provimento do
recurso, para o fim de afastar a incidência de direitos autorais na hipótese”.

Portanto, é indevida a cobrança
dos direitos autorais, uma vez que
não há que se falar em
retransmissão em quarto de hotel.

SAIBA MAIS
Entenda mais sobre toda a
problemática. Leia todo o teor
do artigo: Tema polêmico:
“E CADÊ A JUSTIÇA?”
www
.sindhoteisfoz.com.br
www.sindhoteisfoz.com.br
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INSTITUCIONAL

Empossada diretoria 2014/2018
A direção é formada por 18 empresários da hotelaria, gastronomia e motelaria de Foz e Santa Terezinha
A nova diretoria do SINDHOTÉIS tomou posse com o compromisso de impulsionar ainda mais a representatividade
e os serviços prestados para a hotelaria e
a gastronomia de Foz do Iguaçu e região.
A direção é formada por 18 empresários,
que foram oficialmente diplomados como
dirigentes numa solenidade realizada na
sede da entidade. Eles conduzirão o sindicato durante o quadriênio 2014/2018.
Os empresários Carlos Silva e Wilmar
Andreola assumiram, respectivamente,
como presidente e vice-presidente. Também compõem a direção três vice-presidentes setoriais (Hotelaria e Hospedagem; Alimentação e Bebidas; e Motéis),
além de diretores, conselheiros e delegados representantes junto à FBHA (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação).
Durante a posse, Carlos Silva reafirmou os princípios da entidade. “Aqui um
fortalece o outro. Trabalhar pelo aumento do número de turistas, por uma maior
permanência dos hóspedes no município,
pela qualificação dos trabalhadores; en-

Empresários foram diplomados em solenidade realizada no SINDHO
TÉIS
SINDHOTÉIS
fim, a nossa valorização. Tudo que é feito
aqui volta em benefício para o associado, para
a base e para a cidade”, resumiu o presidente
em segundo mandato.
Uma das primeiras ações da nova diretoria foi o lançamento do calendário de
capacitação profissional para empresários e

trabalhadores de todas as áreas ligadas ao turismo. O cronograma prevê
cursos, palestras, oficinas e
workshops, entre outras ações voltadas à qualificação profissional – uma
necessidade constante para a evolução do setor.

Obras do Centro de Capacitação
Os novos dirigentes também visitaram as obras do Centro de
Capacitação, em construção ao lado da sede do sindicato e que terá
mais de 1.400 metros quadrados e dois andares. Seu objetivo é ser
um espaço para qualificação de empresários e trabalhadores da
hotelaria, gastronomia, motelaria, turismo e lazer.
Sua primeira etapa foi concluída com o término do levantamento da estrutura (pré-moldado e cobertura) no fim de 2013. A segunda fase já está em andamento e inclui o fechamento das paredes
e a concretagem das lajes. Os trabalhos estão sob a responsabilidade da empresa Cecco Construções e são supervisionados por uma
comissão formada por membros da diretoria do sindicato e empresários do setor.
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ESPAÇO EMPRESARIAL – DEDICADO AO SEU NEGÓCIO. ENVIE-NOS A SUA SUGESTÃO DE PAUTA

Foz do Iguaçu recebe hotel ibis
A cidade de Foz do Iguaçu conta com
uma nova opção de hospedagem: o Hotel Ibis, pertencente à rede de hotéis francesa, Accor. A fabricação e montagem
das estruturas metálicas foram confiadas
à Brafer Construções Metálicas neste
empreendimento que vem com um conceito de economia e praticidade - diferente da maioria dos hotéis da cidade que
contam com parques, resorts, ou spas,
fazendo do Ibis uma boa opção para quem
passa pela cidade a trabalho.
O prédio é mais uma construção da
Brafer no setor de edifícios de múltiplos
andares em aço. Tratam-se de nove pavimentos, feitos em estrutura metálica com

lajes em steel deck, que funcionam como
fôrma para o concreto. Além disso, algumas vigas também foram dimensionadas
como vigas-mistas. A utilização desta técnica mais avançada apresenta maior nível
de industrialização, redução do volume de
desperdícios e prazos mais curtos de entrega, sem abrir mão da qualidade e durabilidade dos materiais empregados.
Para Aldy Pacheco, diretor de expansão da Brafer e responsável pelo empreendimento, esta obra qualifica a Brafer
para executar qualquer trabalho no ramo
da construção civil onde se tem a estrutura metálica associada harmonicamente
aos outros materiais.

Serviço:
Hotel ibis Foz do Iguaçu
Rua Almirante Barroso, 866
Reservas: (45) 3422-3300
www.ibis.com

Hotel das Cataratas, Recanto e Iguassu Golf no Travelers’ Choice
Foz do Iguaçu emplacou três hotéis
no prêmio Travelers’ Choice 2014. Eles
foram escolhidos conforme avaliações e
opiniões de milhares de turistas do
TripAdvisor ao redor do mundo. Os
estabelecimentos foram divididos nas
categorias Melhores Hotéis, Menores
Preços, Pousadas & Acomodações,
Família, Luxo, Romance e Hotéis de
Pequeno Porte.

A nossa melhor posição ficou com o
Hotel das Cataratas by Orient-Express,
terceiro lugar na categoria “Melhores
Hotéis do Brasil”. Em outra lista, a de
“Hotéis Familiares”, o Recanto Cataratas
Thermas Resort & Convention ficou em
quarto lugar, e o Iguassu Golf Club &
Resort ficou em 13º lugar. A conquista é
mais uma confirmação da excelência do
Destino Iguaçu.

Hotel Foz Presidente II inaugura 60 apartamentos
O Hotel Foz Presidente II inaugurou mais 60
apartamentos, com uma estrutura mais moderna,
banheira de hidromassagem e sacada. São espaços
para atender a todas as categorias de turistas. Os
Hotéis Foz Presidente I e II oferecem apartamentos em categorias Standard e Luxo, além de
restaurante, piscina com área de lazer, business
center, agência de turismo, loja de suvenires, sala
de jogos e sala para pequenas reuniões.

Mais informações: www
.fozpresidentehoteis.com.br
www.fozpresidentehoteis.com.br
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CORREDOR TURÍSTICO

Hotel Show será em maio
Este ano, haverá estreia das mostras de panificação e de design
Sucesso em suas sete edições
anteriores, o 8º Hotel Show será
realizado de 28 a 30 de maio de 2014, no
Centro de Convenções do Golden Tulip
Internacional Foz do Iguaçu. O evento é
uma realização do SINDHOTÉIS e
Sindicato Empresarial de Hospedagem e
Alimentação (Curitiba), juntamente com
os Sindicatos de Hotéis de Londrina e dos
Campos Gerais.
O Hotel Show deve reunir cerca de
4.300 visitantes e participantes, entre eles
empresários e profissionais do setor
hoteleiro, moteleiro, de meios de
hospedagem, gastronômico, além de
prestadores de serviços, acadêmicos,
estudantes e visitantes que atuam no
segmento no estado do Paraná, estados
vizinhos e nos outros países da Tríplice
Fronteira – Argentina e Paraguai.
O evento terá cinco ações paralelas,
sendo que uma das novidades será
voltada a panificadoras e pizzarias, com
a presença de fornecedores e a realização
de cursos e palestras destinados aos
profissionais que atuam nessa área, seja
em hotéis ou em estabelecimentos
independentes.
PROGRAMAÇÃO

Presidente
Carlos Antônio da Silva
Vice-Presidente
Wilmar Andreola
Vice-Presidente para Assuntos de
Hotelaria e Hospedagem
Altino Voltolini
Vice-Presidente para Assuntos de
Alimentação e Bebidas
Isabel C. M. Salvatti Rafagnin
Vice-Presidente para Assuntos de Motéis
Júnior César Bez
Diretor-Secretário
Jaime Machado Mendes
Diretor-Tesoureiro
Marcos Antônio Beato

Evento será no Golden Tulip Internacional

Outra novidade é a mostra de design
para meios de hospedagem, gastronomia
e lazer. A proposta é abrir espaço para
os profissionais da arquitetura
apresentarem suas propostas para
diferentes espaços nos meios de
hospedagem, bares, restaurantes e casas
de lazer. Veja quais serão as atividades
confirmadas para este ano.
Mais informações:
www.hotelshow.com.br

8ª Feira de Produtos e Serviços para a Hotelaria, Motelaria,
Meios de Hospedagem, Gastronomia, Restaurantes, Bares e Turismo
6º Encontro de PPro
ro
fissionais e Empresários
rofissionais
da Hotelaria e Gastr
onomia & Lazer
Gastronomia
4º Balcão de Negócios para Fornecedores dos
Meios de Hospedagem, Gastronomia & Lazer
1ª Mostra de PProdutos
rodutos & Serviços para
anificação e Confeitarias
Indústria da PPanificação
1ª Mostra de Design para Meios de Hospedagem, Gastronomia & Lazer
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DIRETORIA

Diretores
Nilson de Nadai
Márcio Ramirez
Carlos Ivan Spada
CONSELHO FISCAL

Simone Eloisa Villanueva
Nelson Luiz Seibt
Paulo Eduardo Baldan
Francisco Serrano Martinez
Crodovaldo Galli
Iraci Pissinin Sossella
DELEGADOS NA FNHRBS
Carlos Antônio da Silva
Wilmar Andreola
André Rafagnin da Silva
Neiva Maria Pires
Expediente do jornal
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