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Momento para colocar em dia
a contribuição sindical
Desde 1998, empresas e contadores seguiam a Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal (SRF) que dispensava as
empresas inscritas no Simples do
pagamento de contribuições sindicais patronais instituídas pela
União. No entanto, este quadro
deve ser alterado em breve.
A exemplo da decisão proferida pelo Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo, os demais
Estados devem também declarar
inconstitucional a isenção tributária, tendo em vista que a norma
entra em conflito com a Constituição Federal. Ou seja, as empresas
optantes pelo Simples passarão a
pagar a Contribuição Sindical e,

caso tenham deixado de pagar
nos últimos anos, deverão regularizar a situação, de acordo com
o que determina o artigo 580 da
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
É fundamental destacar que o
valor da contribuição reflete diretamente em melhorias para a
categoria. O suporte financeiro,
no caso do SHRBS, é revertido em
assessoria jurídica, na manutenção da sede de trabalho em Caxias do Sul e da subsede em Bento
Gonçalves, na busca de parcerias
com órgãos do governo para destinação de valores para o setor e
em ações conjuntas para beneficiar a região. Embora a legislação

permita que seja aplicada multa a
quem não colocar em dia o pagamento das pendências, a prerrogativa do Sindicato é evitar este
tipo de abordagem. Queremos
realizar a cobrança de forma progressiva, facilitando para todos
os estabelecimentos que se enquadram no setor. Assim, foi organizada uma campanha para que
as empresas possam colocar dia
a contribuição, isentas de juros ou
multa até o dia 31 de dezembro de
2009.
Nestor De Carli
Presidente
João Antonio Leidens
Tesoureiro

Almir Dupont

Para onde vai a Contribuição?
a) 5% para a confederação correspondente;
b) 15% para a federação;
c) 60% para o sindicato respectivo; e
d) 20% para a ‘Conta Especial Emprego e
Salário’;
Interessados em efetuar os pagamentos
ou para mais informações, entrar em contato
pelo telefone (54) 3221.2666 ou pelo e-mail
caxias@sindiregiao.com.br

SHRBS

aconteceu
Jovens farão curso na Itália
Doze jovens foram selecionados para participar de um
curso de gastronomia na Itália por meio do tratado de
cidades-irmãs “gemellaggio”, entre as cidades de Bento
Gonçalves e Rovereto, assinado em fevereiro deste ano,
ação em que o SHRBS Região Uva e Vinho é parceiro.
O curso será oferecido de novembro de 2009 a janeiro
de 2010 pelo Istituto di Formazione Professoniale Alberguiero (IFPA). As aulas ocorrem nos dois primeiros meses, com
estágio no último mês do curso. As inscrições foram recebidas na Secretaria Municipal de Turismo de Bento Gonçalves. Um dos pré-requisitos era a atuação na área de
gastronomia.

Hospedagem para a Copa de 2014
Cerca de 600 leitos em hotéis de Caxias do Sul e Bento
Gonçalves poderão tornar-se meios de hospedagem oficiais durante a Copa do Mundo 2014, caso os municípios
sejam considerados Cidades Satélite. O cadastramento
foi acompanhado pelo SHRBS nos meses de julho e agosto, seguindo as orientações da Match Services AG/FIFA
Acommodation Office, empresa oficial responsável pela
hospedagem. Todos os estabelecimentos passam por
avaliação conforme padrão exigido pela FIFA.

Sindicato no Salão de Turismo de SP

Convênios e Benefícios
Serviço CTC Controlcheque Sistema de Informações
Confidenciais
Serviços disponíveis: consultas de cheques ao cadastro local, Banco Central e Serasa pela internet ou
URA (telefone) 24 horas por dia.
Contato SHRBS
Fone: (54) 3221 2666 e (54) 3453 8000
Quéops Sistema de Gestão para Hotéis, Pousadas e
Restaurantes
Serviços
Empresa: Lexis Consultoria e Sistemas Ltda.
Endereço: Rua Eça de Queiroz, 317 - B. Petrópolis Porto Alegre - RS - CEP 90670 - 020
Fone: (51) 3332 1111
E-mail: comercial@lexis.com.br
Site: www.lexis.com.br
Assessoria Jurídica
Serra, Serra & Serra Advogados e Assessoria
Serviços disponíveis: consultas gratuitas (por escrito);
assessoria jurídica nas áreas trabalhista, civil, administrativa e previdenciária com custos diferenciados.
Endereço: Rua Marquês do Herval, 1425 - sala 402 Caxias do Sul
Fone/Fax: (54) 3214 6897 e (54) 3214 3065
E-mail: caxiasdosul@serra.adv.br
Sgorla e Miotto Advogados
Serviços disponíveis: consultoria gratuita nas áreas trabalhista, civil, comercial, administrativa e tributária.
Para associados: causas trabalhistas com valor livre;
causas com 5% do valor da causa, não-inferior a R$
300,00.
Para componentes: causas trabalhistas com valor
livre em ações cujo valor ultrapasse os 40 salários
mínimos (rito sumaríssimo); causas civis com 10% do
valor da causa, não-inferior a R$ 300,00.
Endereço: Rua Marquês do Herval, 1552 - sala 301 Caxias do Sul.
Fone/ Fax (54) 3223 5669
E-mail: sgorla@malbanet.com.br

Expediente
O SHRBS marcou presença em três estandes (Institucional RS - Roteiro Caminhos Temperados, área de comercialização com empreendimentos e Praça Projeto Economia
da Experiência) no Salão de Turismo de São Paulo, que
aconteceu em julho. No evento são apresentados roteiros
de todo o país. Para o presidente do Sindicato, Nestor De
Carli, os resultados foram surpreendentes. “O Brasil quer
conhecer e busca informações sobre o nosso destino.
Temos produtos e serviços, mas é preciso comunicar ao
consumidor”, explica De Carli, ressaltando a importância
de investir em ações de divulgação e de participar dos
grandes eventos.
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Hora de trabalhar pela Festa da Uva
Integrante da Diretoria
de Hospitalidade da Festa
da Uva 2010, o SHRBS será
responsável pela Central
de Hospedagem durante o
maior evento comunitário
do país. Diversas ações já
estão sendo desenvolvidas para organizar a rede
hoteleira e preparar uma
ótima recepção a todos os
visitantes. Acompanhe os
preparativos para a Festa
em entrevista com o presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva 2010, Gelson Palavro.
Qual é a expectativa para a Festa da Uva 2010?
Gelson Palavro: Temos a expectativa de que a
população de Caxias venha e participe da nossa Festa, pois ela é feita por todos e a participação de todos é fundamental para seu sucesso.
Como está o cronograma para divulgação da Festa?
Gelson Palavro: Nos próximos meses temos diversas
ações, entre elas  a divulgação dos shows e do layout
dos pavilhões, temos também a divulgação da Festa
pelas nossas Soberanas e Embaixatrizes. Também já
estamos em contato com Brasília para agendarmos

a visita ao presidente e convidá-lo para o evento.
Qual é o público esperado para esta edição?
Gelson Palavro: Acredito que teremos um bom público nos Pavilhões e nos desfiles, toda comissão que
assume tem como objetivo fazer um evento melhor
que os que aconteceram, para isso sempre se procura inovar. E é isso vamos fazer neste ano, pois temos
motivos de sobra para comemorar, os 100 anos da
chegada do trem a Caxias, os 120 anos de emancipação política e os 135 anos de imigração italiana.
Como o senhor avalia a participação do Sindicato de
Hotéis na Comissão de Hospitalidade?
Gelson Palavro: A exemplo do que aconteceu em
outros anos, esperamos manter o entrosamento, assim podermos trabalhar em conjunto para receber
cada vez melhor os turistas que vem a Caxias, e também criar ações para beneficiar toda a categoria.
Estamos sempre à disposição, pois esse trabalho visa
o desenvolvimento de nossa cidade e traz benefícios
à toda comunidade.

A Festa da Uva 2010 acontece de 18
de fevereiro a 7 de março.
Para mais informações, acesse o site
www.festanacionaldauva.com.br ou
ligue (54) 3207 1166

Jornada de trabalho pode ser reduzida
Tramita na Câmara dos Deputados a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 231/95 que reduz
a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais sem redução do salário, e prevê o aumento
para 75% na remuneração de serviço extraordinário.
A jornada de trabalho no Brasil já está alinhada
à da maioria das nações, e a Constituição permite
o entendimento entre empregador e empregados
para estabelecer a jornada adequada a cada empresa e/ou segmento. Por este motivo, seria inoportuna a aprovação da PEC neste momento em que o
país começa a recuperar-se de uma crise e busca o
desenvolvimento econômico.
Caso aprovada, a emenda prejudicará principalmente as empresas prestadoras de serviços, que

verão seus custos aumentarem e não terão condições
de substituir a mão-de-obra por tecnologia, postura
a ser adotada pelas indústrias. Conforme o presidente do Sindicato, Nestor de Carli, restaurantes e hotéis
precisarão contratar mais funcionários, chegando ao
final do ano com um custo praticamente 30% maior.
“O Sindicato é inteiramente contra a proposta,
tendo em vista que, ao repassar este valor para o
consumidor final, diminui a competitividade no mercado e muitas empresas de pequeno porte podem
não suportar e fechar as portas”, frisa De Carli. “Para
receber o cliente é preciso montar uma grande estrutura, e o caro no setor não é a comida ou hospedagem, mas o serviço, a mão-de-obra”, completa
João Antonio Leidens, tesoureiro do Sindicato.
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Um sonho realizado

Qualidade reconhecida
Jonas Rosa

Ao
perceber
que Caxias do Sul
e região eram mercados   promissores, os empresários
Marciano e Andréia Zambiasi, Elton e
Ivane Bettio resolveram investir na
Churrascaria Laço
de Ouro, que já
contava com três
restaurantes
em
Santa Maria. Inaugurada em 2000, foi conquistando
clientes fiéis e amantes do bom churrasco. Alinhar o
bom atendimento e a qualidade dos produtos é prioridade, porém, o segredo para o sucesso está também relacionado à origem dos proprietários, que são
naturais de Nova Bréscia, no Vale do Taquari, região
conhecida como vale dos churrasqueiros.
Além do tradicional espeto corrido, a principal
novidade implantada pelo restaurante foi o miniespeto, um rodízio com menos variedades de carnes e
com valor menor.
Localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 169, no
bairro Lourdes, a churrascaria atende de terça a sexta, das 11h às 14h, e nos sábados e domingos, das
11h às 14h30min, e das 19h às 22h30min. “Apesar do
começo difícil, com muita dedicação e persistência
conseguimos tornar a Laço de Ouro reconhecida na
cidade e também na região”, afirma Zambiasi, destacando que em novembro do próximo ano o esta-    
belecimento comemora o aniversário de 10 anos.

O sonho de Darci Viezzer de construir um pequeno
hotel para acomodar viajantes que paravam no posto de gasolina, também de propriedade da família,
se concretizou em 1978, quando foi concluída a obra
do Hotel Pousada Caxiense. No entanto, a dimensão
do empreendimento ficou muito maior que o esperado e o ideal de um pequeno hotel foi transformado
na dedicação e em muito trabalho para bem receber a todos.
Nos primeiros anos o hotel era administrado por
Viezzer e essa responsabilidade aos poucos foi repassada aos filhos. Apesar de buscarem especialização
na área, mantiveram os elementos que marcam a
história do empreendimento: a hospitalidade do povo
gaúcho e a tradição das famílias italianas.
Localizado no Km 147 da BR-116, o hotel fica próximo de algumas das maiores empresas do ramo metal-mecânico do país, tornando-se a opção ideal de
estadia para o turismo de negócios. Além da qualidade dos serviços e do bom atendimento, outro item
muito lembrado
Arquivo Hotel
pelos
hóspedes
do hotel é o café
da manhã.
Com 55 apartamentos dos tipos
Standard e Luxo,
o Hotel Pousada
Caxiense
conta
com 140 leitos,
sala de estar,   lavanderia e conexão wireless.

Serviço:
Endereço: Rua Os 18 do Forte, 169, N. Sra. de Lourdes
Cidade: Caxias do Sul - RS
Fone/Fax: (54) 3222 8603 ou (54)3025 6295
E-mail: churrascarialacodeouro@hotmail.com

Participe dos Cursos
Informações e inscrições disponíveis pelos
telefones (54) 3221 2666
e (54) 3453 8000 ou pelos
endereços
eletrônicos
sindiregiao@sindiregiao.
com.br e admin@sindiregiao.com.br

Serviço:
Endereço: BR-116, Km 147, 15.800, São Ciro
Cidade: Caxias do Sul - RS
Fone/Fax: (54) 3229 3155, (54) 3229 3876 e (54) 3229 3549
E-mail: reservas@pousadacaxiense.com.br
Site: www.pousadacaxiense.com.br
Cursos e Palestras

Carga Horária

Responsável pela Manipulação dos Alimentos - RDC 216 Obs.: obrigatório para estabelecimentos gastronômicos

16h

Qualificação dos serviços de garçom e garçonete

20h

Aperfeiçoamento dos serviços do vinho, espumantes, licores e cachaças

20h

Qualidade no atendimento com ênfase na hospitalidade

16h

Procedimentos básicos de cozinha

12h

Elaboração de cardápios e menus

12h

Aperfeiçoamento de cozinheira (o)

20h

Aperfeiçoamento de auxiliar de cozinha

20h

Aperfeiçoamento em gestão financeira

20h

