SINDICATO DE HOTÉIS,
RESTAURANTES, BARES E SIMILARES

Ano 6 - N° 19 - Dezembro de 2009 - Uma Publicação do Sindicato de Hotéis. Restaurantes, Bares e Smilares - Região Uva e Vinho

Direção do SHRBS Região Uva e Vinho

terst

centro de Caxias do Sul, permitirá
expandir as ações e opções de
cursos em benefício aos associados e ao setor como
um todo.
O SHRBS sabe que
a busca por competitividade só é possível com empenho
e, acima de tudo,
com muita união.
Por esse motivo,
agradece a todos
os parceiros na
busca pelo fortalecimento do
turismo na Região
Uva e Vinho, bem
como nos demais
projetos, e a todos
que de alguma
forma se envolveram e apoiaram as
ações
realizadas
pela entidade.
A antiga e a
nova direção, como
toda a equipe de
trabalho, desejam a
todos ótimas festas
e um novo ano de
muito sucesso e
prosperidade.

shut

O SHRBS Região Uva e Vinho
chega ao final de mais um ano
com a certeza de dever cumprido. Além do apoio ao desenvolvimento do setor por meio
do departamento jurídico e dos
cursos de capacitação, foram
desenvolvidos vários outros projetos com o objetivo de fomentar o crescimento das empresas
em todos os 20 municípios de
abrangência do sindicato.
Uma grande conquista para
a região foi o projeto do campus
de Caxias do Sul do Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia do RS. Os esforços para
trazer a escola técnica iniciaram
ainda em 2007 e, além do SHRBS,
envolveram diversas entidades.
Agora, com o início das obras, a
expectativa é ver o espaço funcionando ainda no primeiro semestre de 2010.
Outro fato muito importante
de 2009 para o sindicato foi a
aquisição de uma nova sede.
Com o trabalho de organização
em nível regional e com as ações
de divulgação e fortalecimento
do setor, o crescimento da demanda gerou a necessidade de
um local maior. O novo espaço,
um prédio de quatro andares no
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Prosperidade para o novo ano

Feliz
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SHRBS

posse

SHRBS Região Uva e Vinho
tem nova diretoria
Fotos Julio Soares/ Objetiva

Conheça a nova direção
Diretoria

Efetivos
Presidente: João Antonio Leidens - Baita-kão Lanches
Vice-presidente: Gladimir José Zanella - Doce Docê
Café
Secretário: Antonio Casagrande Sehbe - Samuara
Hotel
Tesouraria: Gustavo Sirena – Restaurante Sica
Suplentes
Nestor André De Carli - Cantina Pão e Vinho
Jorge Capelari - Hotel Coroados
Amauri de Almeida Doro - City Hotel
Alexandre Ruzzarin - Césaros Restaurante

Conselho Fiscal

Efetivos
Marciano Pedro Zambiasi – Churrascaria Laço de
Ouro
Cladimir João Basso - Bela Vista Parque Hotel
Rudimar Romeu Corso - Komilão Lanches
Suplentes
Paulo Fernando do Amaral Fontana - Norton Express
Leandro Paulo Celso - Ristorante e Pizzeria Pirandello
Pedrinho Agostinho Orso - Motel Giro D’Água

Mais de 170 pessoas entre parceiros, associados, autoridades,
imprensa e representantes das
cidades de abrangência do Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares (SHRBS) Região
Uva e Vinho prestigiaram o evento de apresentação da nova
diretoria, na noite do dia 4 de
dezembro, no Samuara Hotel.
Eleita no dia 30 de novembro,
a nova diretoria fica à frente da
entidade no período de 2010
a 2014 sob o comando do empresário João Antonio Leidens,
proprietário do Baita-Kão Lanches. Leidens substitui Nestor
André De Carli, que estava no
comando desde 1998.
O novo presidente terá a
seu lado o vice Gladimir José
Zanella, da Doce Docê Café, o
secretário Antonio Casagrande
Sehbe, do Samuara Hotel, e o
tesoureiro Gustavo Sirena, do
Restaurante Sica. Efetivamente,
o novo comando assume a entidade a partir do dia 1º de janeiro de 2010.
Emocionado, Nestor De Carli
agradeceu em seu discurso pelo
apoio de todos durante os 11
anos em que ficou à frente da

entidade. “Neste período, o sindicato tornou-se minha segunda
casa. Sei que ainda há muito por
fazer, portanto, deixo a presidência, mas não saio de cena,
continuarei à disposição para
auxiliar no que for necessário”,
destacou De Carli, que segue
como De-legado Representante
da entidade.
O SHRBS é uma entidade patronal que abrange 20 municípios
e representa aproximadamente
1,8 mil estabelecimentos. O objetivo principal do sindicato é atuar no desenvolvimento regional
do turismo, prestar orientação e
capacitar os associados, além
de integrar o segmento e divulgar os produtos. Neste sentido, o
novo presidente já idealiza algumas diretrizes para dar continuidade ao trabalho.
“Queremos continuar unidos
para poder realizar um bom trabalho. Vamos encarar os desafios propostos à categoria como
um estímulo para a busca de
soluções e o principal objetivo
desta direção, será incentivar o
associado a fazer do seu atendimento, uma grande surpresa”,
pontua Leidens.

Delegados Representantes

Efetivos
Nestor André De Carli - Cantina Pão e Vinho
João Antonio Leidens - Baita-Kão Lanches
Suplentes
Tarcisio Vasco Michelon - Hotel Dall’Onder
Paulo Geremia - Casa Di Paolo

De Carli e João Leidens com ex-presidentes da entidade

Nestor De Carli recebe o carinho da equipe do sindicato

SHRBS

posse

SHRBS valoriza mais de 60 anos de história
Fundado em 8 de agosto de 1948,
o sindicato tem como missão assegurar a representação e a defesa dos interesses da categoria por meio do incentivo à inovação e à qualificação
de produtos e serviços e da gestão
eficaz e pró-ativa, sempre buscando
e fomentando a integração, respeitando a cultura regional e apoiando
o desenvolvimento sustentável.
Entre as conquistas alcançadas

até nessas seis décadas, destacamse o aumento da visibilidade e respeito à entidade, os avanços  na comunicação com nova logomarca,
informativo, site, e-mail, mala-direta,
participação em eventos e outras
ações, acesso dos associados à assessoria jurídica, banco de dados
com consulta online e melhoria na
coleta de dados como, por exemplo,
a taxa de ocupação.

Nestor De Carli recebe homenagens

Para valorizar os 61 anos de história
da entidade, o sindicato prestou uma
homenagem especial aos ex-presidentes presentes na cerimônia de
posse, Mário Ângelo Sebben, João
Flávio Ioppi, Valmor Benjamin Peccini
e Antonio Casagrande Sehbe.
Atualmente o SHRBS conta com
1.850 estabelecimentos cadastrados
que geram aproximadamente 6 mil
empregos diretos.

Projetos especiais em
andamento
mPrograma de Promoção Regional do Tu-      
rismo
Publicação de Guia e Mapa Regional, materiais de divulgação dos municípios, participação
em eventos, anúncios, entre outras ações. Em
parceria com a Atuaserra e Municípios.
mEventos

Em reconhecimento aos 11 anos de dedicação ao SHRBS
Região Uva e Vinho e pela visibilidade alcançada, o presidente do sindicato recebeu placas do SHRBS e da CIC Caxias
do Sul. De Carli também foi homenageado pelo presidente
da FNHRBS, Norton Lenhart, pela representatividade junto à  
Federação.

Presidente da FNHRBS prestigiou evento

Norton Lenhart, presidente da
Federação Nacional de Hotéis,
Restaurantes Bares e Similares
(FNHRBS) prestigiou o evento de
posse e destacou a importância
da região uva e vinho nacionalmente. “A Região Uva e Vinho é
um dos pilares do turismo do RS
e está adiantada em relação a
outros roteiros”, afirmou Lenhart,

ressaltando também as responsabilidades do setor para a economia brasileira e parabenizando
o SHRBS pelo serviço prestado aos
associados.
“O setor gera em torno de
oito milhões de empregos diretos no Brasil, destes empregados
98% têm até o segundo grau,
portanto a responsabilidade social é muito grande. Devemos
nos orgulhar de entidades como
o SHRBS, que conquistou respeito
a nível nacional e é exemplo de
organização, sem falar que o turismo é uma das atividades que
mais crescem no mundo e nossas
entidades são o meio para que
as empresas cresçam cada dia
mais”, completou Lenhart.

Integrados e Integradores: Reinterpretação da Concepção de Eventos
Envolvidos: Bento Gonçalves, Caxias do Sul,
Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Apoio a Fundaparque e MTUR na
implantação do projeto.

mEconomia da Experiência Etapa II
Envolvidos: 56 empreendimentos dos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Veranópoils, Nova Prata, Cotiporã, Vila Flores. Em
parceria com o MTUR, Sebrae e IMB.
mQualificação e Inovação do Enoturismo na
Serra Gaúcha
Empreendimentos: 19 vinícolas de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Flores da Cunha,
Farroupilha e Garibaldi. Em parceria com o Sebrae.
mGastronomia Região Uva e Vinho: Qualificação e Inovação
Envolverá 1.534 alunos nos 20 Municípios de
abrangência do sindicato. Em parceria com o
MTUR

mBem Receber: Sustentabilidade para Meios
de Hospedagem
No total participam 23 empreendimentos da
Serra Gaúcha sendo que 11 são da Região Uva
e Vinho.  Em parceria com o Sebrae.
    
mClassificação e Documentário da história da
Hotelaria e da Gastronomia Regional
Projeto em fase de elaboração

SHRBS

sede

Ano-Novo
com sede nova
Com o desenvolvimento da região e o trabalho de
divulgação realizado pelo SHRBS Região Uva e Vinho nos
últimos anos, a sede da entidade em Caxias do Sul, com
240 metros quadrados, localizada na Rua Garibaldi, ficou pequena. O espaço para a realização de palestras
e cursos já não era mais suficiente e o estacionamento
em meio ao centro da cidade, um desafio.
Para melhor receber os associados, propiciar um atendimento mais personalizado, aproximar o setor do sindicato e propiciar atividades que viabilizem a qualificação
e crescimento dos empreendimentos, o sindicato adquiriu uma nova sede. O prédio de quatro andares tem
850 metros quadrados e está localizado na Rua São José,
também no Centro de Caxias, porém em uma região de
menor movimentação.  
Serão necessários cerca de seis meses para adaptar
o novo prédio às necessidades do SHRBS. Na nova estrutura estão previstos um auditório, cozinha experimental
para a realização de cursos, uma sala para o Convention Bureau, uma para a sede da Rede Máximo Sabor e
uma para a assessoria jurídica, além do espaço que dá
suporte à diretoria e à equipe do sindicato.
Além da sede em Caxias do Sul,  o SHRBS conta também com uma subsede em Bento Gonçalves, fato que
reforça a política de descentralização e aproximação
com o associado.
Reconhecido pela FNHRBS como um dos sindicatos
mais organizados, e considerado um modelo de gestão
para as demais entidades em nível nacional, o SHRBS
Região Uva e Vinho quer ainda dar continuidade à profissionalização, ouvir sempre as necessidades do setor,
atuar em defesa das causas da categoria e fomentar
cada vez mais o turismo da região.

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 disponíveis: implantação de sistema
de gestão de hotéis, pousadas e restaurantes.
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, admi-nistrativa 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

Expediente
Informativo do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares da Região Uva e Vinho
Sede: Rua Garibaldi, 543 - Térreo - Caxias do Sul - RS
Contato: (54) 3221 2666
Subsede: Rua Henry Hugo Dreher, 227 - Sala 11 - Bento
Gonçalves - RS
Contato: (54) 3453 8000
Site: www.sindiregiao.com.br
Coordenação Editorial: Márcia Ferronato e Marcia
Dall’Alba Mengatto
Edição: Enter Publicações de Revistas - (54) 3028 2868
Textos: Cíntia Colombo
Design: Cíntia Colombo
Impressão: Editora São Miguel
Tiragem: 3 mil exemplares

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) 3223.5469
E-mail: sgorla@malbanet.com.br

