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Sindicato comemora Dia
do Hoteleiro e Restauranteiro
e apresenta nova sede em
dia de homenagens
Da esquerda para direita: Alexandre Sampaio – Presidente da Federação Brasileira
de Hotéis e Restaurantes, João Antônio Leidens – Presidente SHRBS Região Uva e
Vinho, Kalil Sehbe Neto – Secretário Estadual de Esporte e Lazer, Nestor de Carli –
Delegado Representante SHRBS Região Uva e Vinho, Norton Lenhart – Ex-Presidente
da Federação
Brasileira
Hotéis e Restaurantes.
Uma
Publicação
do de
Sindicato
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares

O dia 09 de novembro , dedicado ao hoteleiro e restauranteiro,
duas das mais antigas profissões no mundo, foi escolhido também
para apresentação oficial da nova sede do Sindicato dos Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares da Região Uva e Vinho. As novas
instalações atendem aos anseios e crescimento da categoria.
da Região Uva e Vinho
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Leis
Mudanças no
aviso prévio

Contribuição sindical
é obrigatória por lei

O aviso prévio, como o próprio nome já define, é o pré-aviso de
que algo irá ocorrer. Na relação trabalhista, a parte que quiser romper um
contrato de trabalho com prazo indeterminado deverá comunicar a outra com
antecedência mínima de 30 dias: é o aviso prévio.
A Constituição Federal vigente desde 05 de outubro de 1988 já
previa em seu artigo 7º, inciso XXI, que todo o trabalhador urbano e rural
tem direito ao “aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no
mínimo de trinta dias, nos termos da lei”. No caso do trabalhador urbano
esse regramento está expresso na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
que em seus artigos 487 a 491 traz toda a regulamentação do aviso prévio.
Nesta previsão legal há o aviso prévio de apenas 30 dias, sem qualquer
“proporcionalidade ao tempo de serviço”, como previsto na Constituição
Federal.
Em 11 de outubro de 2011 foi sancionada a Lei 12.506, que alterou
os citados dispositivos da CLT, regulamentando a proporcionalidade do aviso
prévio na ruptura dos contratos de trabalho a prazo indeterminado. Assim,
desde 13 de outubro de 2011, data da publicação da lei, o aviso prévio
passa a ser de 30 dias para os empregados com até um ano de serviço na
mesma empresa.
A esse período de 30 dias serão acrescidos mais três dias por ano
de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 dias, perfazendo
um total de até 90 dias. Ou seja, no primeiro ano de vigência do contrato de
trabalho o aviso prévio será de 30 dias. A partir disso, a cada ano de trabalho
completo devem ser somados mais três dias, chegando ao máximo de 90
dias.
Deve-se atentar que há cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho
da categoria prevendo o aviso prévio de 50 dias para empregados que
tenham mais de 50 anos de idade. Essa cláusula será objeto de análise
pelos Sindicatos na próxima data-base da categoria, em 1º de março. Até lá,
para empregados com mais de 50 anos de idade que vierem a ser demitidos,
deve ser feito o cálculo pelas duas sistemáticas: pela nova lei e pela cláusula
da Convenção Coletiva. O cálculo que resultar em maior número de dias
deverá ser aplicado. Ou seja, não se aplicam os dois procedimento e, sim,
apenas o que resultar em maior número de dias, de forma a não prejudicar o
empregado.
É importante esclarecer que essa proporção será computada para
fins do aviso prévio trabalhado ou do aviso prévio indenizado. O período
do aviso prévio (trabalhado ou indenizado) é computado como tempo de
serviço para todos os efeitos, gerando contagem de férias acrescidas de 1/3
e décimo terceiro salário, assim como o recolhimento de INSS. Quando do
aviso prévio trabalhado haverá a redução de duas horas diárias durante todo
o período, inclusive a proporcionalidade, ou sete dias ao final (o que não foi
alterado pela lei, ou seja, não haveria proporcionalidade nesse aspecto).
É importante referir que, como qualquer alteração de lei, os
primeiros dias de vigência sempre geram questionamentos. A diretoria do
SHRBS está atenta a estas questões e orientará seus associados sobre os
encaminhamentos que devem ser feitos.”

A obrigatoriedade da contribuição sindical anual está expressa na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O artigo 579 dispõe que “a contribuição
sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada
categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do
sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este, na
conformidade do disposto no art. 591.”
O recolhimento deve ser feito até o dia 31 de janeiro pelas próprias
empresas à respectiva entidade sindical de classe e à federação, no caso de
inexistência de sindicato da categoria econômica na base territorial em que a
empresa está estabelecida. O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora
do prazo previsto na lei, de acordo com o artigo 600 da CLT, será acrescido de
multa de 10% nos 30 primeiros dias, com adicional de 2% por mês subsequente
de atraso, além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.
Para empresas que venham a se estabelecer após o mês de janeiro,
o recolhimento da contribuição sindical deverá ser efetuado por ocasião do
requerimento, junto às repartições competentes, do registro ou da licença para
o exercício da respectiva atividade, conforme previsto nos artigos 586 e 587 da
CLT. A Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical (GRCS) será enviada pelo
sindicato, e também poderá ser emitida por meio do site www.sindiregiao.com.br.

MTUR quer dados de
hospedagem em tempo real
A Portaria 117 do Ministério do Turismo, de 13 de setembro de
2011, estabelece o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos), e
regulamenta a adoção da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH),
instituída pelo decreto 7.381/2010, e do Boletim de Ocupação Hoteleira
(BOH). O ato ministerial objetiva regulamentar o lançamento em tempo real,
por intermédio da internet, do registro de entrada de hóspede (check in), e
fornecer dados para subsidiar a elaboração de políticas públicas.
A nova portaria permite três alternativas de uso da Ficha Nacional
de Registro de Hóspedes: fornecimento de um site para fazer os registros,
adequação à nova ficha para os hotéis que já contam com sistema próprio
e cópia das fichas pelo Correio. O SHRBS aguarda regulamentação da
categoria para repassar informação ao associado.
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TABELA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2012 - EMPREGADOR
Classe de Capital Social (em R$)

Alíquota (%)

Parcela Adicional (R$)

Contribuição Mínima

152,84

De 19.104,76 a 38.209,50

0,8%

-

De 38.209,51 a 382.095,00

0,2%

229,26

De 382.095,01a 38.209.500,00

0,1%

611,35

0,02%

31.178,95

Contribuição Máxima

71.935,75

De 0,01 a 19.104,75

De 38.209.500,01a 203.784.000,00
De 203.784.000,01 em diante

EXPEDIENTE Informativo do SHRBS
SEDE - Rua São José, 1814, Bairro Madureira, CEP: 95020-270
Caxias do Sul, RS - Telefone: 54 3221.2666
SUBSEDE - Rua Henry Hugo Dreher, 227/15, Bairro São Bento, CEP: 95.700-000
Bento Gonçalves, RS - Telefone: 54 3453.8000. Site: www.sindiregiao.com.br
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Jornalista responsável: Roberto Hunoff
Diagramação: Tango Comunicação Ltda.
Impressão: Contgraf Impressos Gráficos Ltda.
Tiragem: 3.000 exemplares
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Eventos
Região divulga atrativos no
Festivais de Turismo e ABAV

Mercopar chega à
sua 20ª edição

Marcelo Pauli

Quase 24 mil visitantes e 822 expositores, além de 35
parceiros de mídia. Estes os principais números da 39ª edição da
ABAV – Feira das Américas e do Congresso Brasileiro de Agências
de Viagens, realizados de 19 a 21 de outubro, no Rio de Janeiro.
O SHRBS apoiou os municípios presentes no evento
com destaque ao roteiro integrado Caminhos Temperados, que
reúne Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Caxias do Sul,
Canela, Nova Petrópolis, Cambará do Sul, Garibaldi e Viamão.
O primeiro roteiro integrado do estado enfatiza o turismo cultural,
rural e de aventura por meio de lugares temperados por tradições,
com um modo de vida, sotaques e sabores que têm o jeito e o
gosto da diversidade.
GRAMADO - A 23ª edição do Festival de Turismo de
Gramado atraiu perto de 14 mil visitantes no período de 17 a
19 de novembro. Dentre as centenas de expositores, destaque
para municípios da Região Uva e Vinho, como Bento Gonçalves
e Caxias do Sul, e a Rota Turística Vales da Serra, integrada por
Caxias do Sul, Flores da Cunha, São Marcos, Antônio Prado,
Nova Roma do Sul e Nova Pádua. O SHRBS esteve presente
no lançamento da Festa Nacional da Uva e da Rota dos Vinhos
dos Altos Montes, no espaço da Apromontes. Também foram
apresentadas novidades e o portfólio de produtos turísticos de
Bento Gonçalves.

Sindiregião presente
em congresso
iberoamericano

RS realiza a primeira Conferência do Turismo
Secretaria Educação, Cultura e Desporto de São Marcos

Com o objetivo de consolidar o processo
construído ao longo das conferências regionais, a
primeira Conferência Estadual do Turismo reuniu mais
de 600 delegados em Porto Alegre. Durante o ano
foram coletadas ideias, opiniões e propostas sobre
como cada região pode utilizar o turismo como vetor
de desenvolvimento, além de debater o setor como
oportunidade para o crescimento do Rio Grande do Sul.
Os representantes de 102 municípios tomaram
contato com 10 relatórios de grupos e 153 individuais. A
diretora executiva do SHRBS Região Uva e Vinho, Márcia
Ferronato, defendeu os interesses e o fortalecimento da
Serra Gaúcha dentro do turismo estadual e nacional.

O SHRBS, por meio de sua diretora executiva, Márcia Ferronato, participou do Congresso
Iberoamericano de Sistemas de Conhecimento
nos dias 26 e 27 de outubro, no SPA do Vinho,
em Bento Gonçalves. O evento teve como tema “O
Desenvolvimento Baseado em Conhecimento para
Países, Cidades e Empresas”.
Promovido pela Comunidade Iberoamericana de Sistemas de Conhecimento e pelo Centro Gestor da Inovação Moveleiro, com apoio da
UCS, teve a presença a renomados profissionais.
Destaque para Leif Edvinson, Fábio Sabatini, Jennifer Onix, Angel Arboníes, Javier Carrillo, Andoni
Gartzia e Elisabeth Gomes.

Caxias promove o
empreendedorismo

Cristofer Giacomet

Bento sedia
concurso de beleza
O 12º Miss Turismo e o 9º Miss Conesul,
ocorreu no período de 2 a 4 de dezembro, no
Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves. Em
função do evento, a cidade recebeu visitantes e
candidatas de municípios gaúchos e do Conesul.
O evento também teve o apoio da
Secretaria Estadual de Turismo, Prefeitura e
Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves,
Convention Bureau de Bento Gonçalves, Giordani
Turismo, Rede de Hotéis Dall’Onder, Hotel Pousada
Kaster, Everest Hotéis Porto Alegre, Vila Ventura,
Versant, Restaurante Sabor do Vale, Eckart Instituto,
Flight Escola de Aviação, Universitário Porto Alegre,
Vinotage, Picadilly, MK Assistent Seguros, Casa
Bucco, Casa das Pedras Torres, Andreaz Malhas,
Roteiros Caminhos de Pedras, vinícolas da Região
e SHRBS.

O SHRBS esteve presente na abertura
da 20ª Mercopar, maior feira de subcontratação
e inovação industrial da América Latina, realizada
de 18 a 21 de outubro no Parque da Festa da
Uva, em Caxias do Sul. Promovida pelo Sebrae/
RS e pela Hannover Fairs Sul America, empresa
do Grupo Deustch Messe AG, a feira reuniu mais
de 500 expositores nos setores de automação
industrial, borracha, eletroeletrônico, energia e
meio ambiente, metal mecânico, movimentação e
armazenagem de materiais, plásticos e serviços
industriais. O evento tem consolidado a cidade de
Caxias do Sul como polo de turismo de negócios
e eventos, e movimentando de forma expressiva a
rede hoteleira e gastronômica da região.
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De 25 a 28 de outubro, a Prefeitura
de Caxias do Sul promoveu a 1ª Semana
Municipal do Empreendedorismo. O ponto
alto da programação foi a palestra do consultor
Max Gehringer, no dia 25, que lotou o UCS
Teatro. O palestrante contou experiências de
vida e mostrou que o empreendedorismo está
além de abrir um simples negócio. Também
fez referências à capacidade empreendedora
de Caxias do Sul.
As atividades foram organizadas pela
Secretaria do Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Emprego, com patrocínio
da Fecomércio, Sebrae/RS, Randon e
Marcopolo. Ainda houve apoio do SHRBS
Região Uva e Vinho, UCS, Sinergia Marketing,
Tranfer RS e Sindicato dos Representantes
Comerciais de Caxias do Sul.
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Eventos

Vinotur Agência de Turismo Receptivo

Momento Itália Brasil
resgata a imigração

Mais próxima do setor, Setur completa 40 anos
O tradicional Parabéns a você marcou,
na noite de 18 de novembro, em Gramado,
os 40 anos da Secretaria Estadual de
Turismo, comemorados com um coquetel de
confraternização para convidados, secretários
municipais de turismo, trade turístico e
imprensa. No estande da secretaria no Festival
do Turismo, a titular da pasta, Abgail Pereira,
destacou o trabalho feito ao longo desses
anos. “Temos de reconhecer o que os governos
anteriores realizaram, mas também salientar
que o turismo no Rio Grande do Sul vive um
novo momento. Tanto que o nosso objetivo, ao
fim do mandato, é deixar um marco legal para
o setor no estado. Estamos trabalhando para
isso”, revelou.
Norma Moesch, secretária do Turismo de

Santa Maria, ressaltou o trabalho que a Setur está
realizando e afirmou que “não somos parceiros,
mas súditos dessa secretaria.” Já o secretário do
Turismo de Porto Alegre, Luiz Fernando Moraes,
salientou os grandes eventos que o Rio Grande
do Sul terá nos próximos anos, que exigirão
trabalho conjunto para que todos se beneficiem.
Ivane Fávero, secretária do Turismo de Bento
Gonçalves, destacou a união que o trade está
percebendo com a nova administração.
Para a presidente da ABAV/RS, Rita
Vasconcelos, o importante é a aproximação
do Estado com as agências de viagens. “Para
o turismo seguir em frente, o governo precisa
dos empresários e os empresários precisam do
governo. Se trabalharmos juntos, como está
ocorrendo agora, o setor só tem a ganhar”.

Número de eventos cresce
em Bento Gonçalves
O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares
e Similares da Região Uva e Vinho apoiou nos dias
15 e 16 de outubro o evento realizado pela agência
de Turismo Receptivo Vinotur em comemoração ao
Momento Itália no Brasil. A atividade, que contou com
a presença do exímio estudioso da imigração italiana,
José Luiz Damico, ocorreu em duas etapas: palestra
sobre o tema “A América que veio da Itália” e visita ao
Roteiro Caminhos da Colônia. O evento ainda teve o
apoio da Secretaria Municipal do Turismo de Caxias
do Sul, Secretaria Municipal de Turismo de Flores da
Cunha e Faculdade Anglo Americano.

Bento Gonçalves está se firmando como
um dos principais destinos para eventos do Rio
Grande do Sul. A cidade passou de sete médios
e grandes eventos em 2002 para mais de 50
em 2011, incremento superior a 600%. Incluindo
os eventos de pequeno porte, com até 100
participantes, o número sobe para mais de 400
eventos. O panorama é comemorado pelo Bento
Convention Bureau (BCB) que atua na captação
de eventos até 2014.
Um dos mais importantes eventos
captados é a Conferência Mundial das Cidades
Irmãs 2013, que deverá reunir 15 mil pessoas.
Ainda para 2013 está prevista a realização

da 3ª Avisulat. Com mais eventos, aumenta a
necessidade de profissionalização do trade.
Neste sentido, o BCB vem realizando cursos e
palestras profissionalizantes.
A cidade oferece seis rotas turísticas
com destaque para o enoturismo, enaltecido
pela presença de 70 vinícolas. A rede de hotéis
e pousadas tem à disposição aproximadamente
2.833 leitos, incremento de mais 60% sobre a
capacidade existente em 2002. O BCB também
implantou um site e a room tax, que auxilia na
sustentabilidade da entidade, desenvolveu book
para captação, folders institucionais e parcerias,
e ampliou a rede de associados.

Notícias
Rodovias da região passarão
por completa restauração

Rabachino é o novo
presidente da IWTO

O Governo do Estado elaborou projeto básico e lançou licitação para reabilitação e recuperação
total do pavimento de 206 km de rodovias da Serra Gaúcha. A decisão foi tomada após análise do secretário
de Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque, sobre as condições de quatro trechos apontados como
os prioritários por entidades empresariais e comunitárias da região, entre elas o Sindicato dos Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares da Região Uva e Vinho.
Ao custo aproximado de R$ 53 milhões, o processo licitatório foi aberto em 23 de novembro. Ele
estabelece que os 206 km receberão obras de fresagem, recomposição localizada do pavimento, limpeza
dos dispositivos de drenagem superficial, camada de CBUQ com cinco centímetros de espessura,
sinalização horizontal e implantação de drenagem profunda.

A Assembléia Geral da International Wine
Taster Organization (IWTO), reunida em Nova Iorque,
no dia 29 de outubro, aprovou o orçamento financeiro
e renovou os cargos para os próximos cinco anos.
Os 29 representantes das nações associadas
elegeram os seis integrantes da direção: Roberto
Rabachino, da Itália; Miguel Angel Arguelo, Espanha;
Gérard De Neval, França; Kuni Katsushika, do Japão;
Ricardo Virgues, da Venezuela; Adam Neill, da Austrália.
Conforme previsto por regulamento, a direção eleita terá
seu mandato até 29 de outubro de 2016.
Roberto Rabachino, que foi eleito para
presidente da entidade, é professor da Escola de
Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, em
Flores da Cunha. Também preside a Federação Italiana
de Sommeliers e Restauranteurs (FISAR) e a associação
dos jornalistas italianos do setor agroalimentar.

Trechos beneficiados
- RSC 453, no trecho de Caxias do Sul até Lajeado Grande, com 52,92 km
- RSC 470, no trecho de Nova Prata até o acesso a Monte Belo do Sul (ERS 444), com 67,63 km
- ERS 122, no trecho de Antônio Prado até a BR 116 (na localidade de Samuel), com 42,24 km
- ERS 324, de Nova Prata até o entroncamento da ERS 129 (no município de Casca), com 43,32 km
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Notícias
Melhor SPA do Brasil é da Serra
Na noite de 19 de outubro, no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, ocorreu a
solenidade de entrega do 11º Prêmio O Melhor de Viagem e Turismo – A escolha do
Leitor, concedido pela Revista Viagem e Turismo, da Editora Abril.
O evento, que reuniu 700 convidados, divulgou a seleção dos melhores
do turismo nacional e internacional. Um dos agraciados é o Hotel & SPA do Vinho
Caldeie, de Bento Gonçalves, escolhido como Melhor SPA do Brasil.

Projeto Escola de
Vinhos chega a
70 restaurantes
A parceria do Instituto Brasileiro
do Vinho (Ibravin) com SHRBS viabiliza
o Projeto o Projeto Escola dos Vinhos
do Brasil, que começa a formar equipes
de 70 restaurantes da Serra Gaúcha.
Os municípios envolvidos nesta primeira
etapa do projeto são Bento Gonçalves,
Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da
Cunha e Garibaldi.
Os primeiros treinamentos
ocorreram no Hotel Dall’Onder, em
Bento Gonçalves, e no restaurante
Uma-Yoo, em Caxias do Sul, Casa Di
Paolo, em Garibaldi e Bem-Te-Vi em
Farroupilha. O programa vai durar de
cinco a seis meses e será conduzido
por sommelier contratado pelo Ibravin,
especialmente para esta atividade, e
seguirá o modelo implementado em
churrascarias brasileiras localizadas nos
Estados Unidos. A contrapartida dos
estabelecimentos é disponibilizar local e
equipe para os treinamentos e participar
das ações de promoção dos vinhos
brasileiros, ampliando ou criando a carta
com Vinhos do Brasil.

Faculdade
Cenecista forma
primeira turma
de turismo
O curso de Turismo da
Faculdade
Cenecista
de
Bento
Gonçalves realizou em dezembro a
formatura de sua primeira turma. As
formandas são Deise Nobre, Fernanda
Dallabrida, Fernanda Migot, Lidiane
Rauber e Quéli Lopes Choquetta. De
acordo com a coordenadora do curso
de Turismo, Rita Michelin, a maioria do
corpo de professores é formada por
mestres ou especialistas na área.

SHRBS apoia associação
gastronômica de Bento Gonçalves

A nova associação criada em Bento Gonçalves
tem a finalidade de promover a união da classe, o
fortalecimento corporativo, a fidelização dos fornecedores,
a qualificação profissional e a responsabilidade social.
Denominada de Associação Gastronômica Sabores de
Bento Gonçalves, a entidade é presidida por Evandro
Agatti.
Em sua manifestação na apresentação da
entidade, Agatti lembrou que Bento Gonçalves é um
município reconhecido nacionalmente como grande
centro gastronômico, com opções diversificadas de
ótimos restaurantes. Segundo ele, a entidade nasceu a

partir do diagnóstico de que o setor precisava unir-se para
tornar-se mais forte e encaminhar suas reivindicações
junto ao poder público, fornecedores e sindicato, dentre
outros. “Nosso objetivo principal é colocar em pauta
assuntos de interesse comum dos estabelecimentos,
oportunizando comunicação entre os administradores”,
assinala.
O presidente alerta que é importante o
empresário não ver o associado como um concorrente,
mas como um parceiro, que tem os mesmos
problemas. “Somente juntos poderemos encontrar as
soluções.”

Campanha combate venda
de álcool para menores
A Prefeitura de Bento Gonçalves, em parceria
com o Conselho Municipal Antidrogas, Conselho Tutelar,
Câmara de Vereadores, Promotoria de Justiça da Infância
e Juventude e Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares
e Similares da Região Uva e Vinho, lançou campanha de
combate à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas
para crianças e adolescentes. Os materiais da campanha
serão entregues nos estabelecimentos da cidade. No
ato de lançamento também foi apresentado o Disque
Denúncia: 0800 600.4567.
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Semtur Bento Gonçalves

5

Hotelaria
Sindicato
homenageia empresas

Entidade vai priorizar ações de formação e qualificação da mão de obra
e o fortalecimento da representatividade do setor.
O presidente do Sindicato de Hoda base territorial, onde funcionam perto de
téis, Restaurantes, Bares e Similares da
2 mil negócios de hotelaria, gastronomia e
Região Uva e Vinho (SHRBS), João Leientretenimento.
dens, recepcionou lideranças empresariais
Para o presidente da Federação
e políticas, empresários, ex-presidentes da
de Hospedagem e Gastronomia, Alexanentidade e convidados especiais para a indre Sampaio, o sindicato confirma com
auguração oficial da nova sede da entidade.
a nova sede o seu empenho na busca
A solenidade realizada em 9 de novembro
permanente da evolução e da qualidade
também marcou as comemorações do Dia
na prestação de serviços ao setor e à
do Hoteleiro e do Restauranteiro.
comunidade. Observou que, como presiEm sua manifestação, Leidens lemdente nacional, tem visitado a maioria das
brou a trajetória exitosa da entidade, iniciada
entidades, mas em poucas encontrou esem 1948 por iniciativa do empresário Dino
trutura física e compromisso com o setor
Felisberto Cia, seu primeiro presidente. Ele
como na região da Serra do Rio Grande
destacou que nestes
do Sul.
63 anos o sindicato
Além da entrega
sempre foi presidido
de troféu para as
por visionários e emorganizações mais
preendedores
que
antigas que estavam
colaboraram, não appresentes no evento,
enas para o deseno presidente João
volvimento do setor,
Leidens e o ex-presimas de toda a codente Nestor De Carmunidade. Enfatizou
li, responsável pelo
o momento atual da Marcos Ferronato - Presidente da Rede Máximo Sabor, início da construção
entidade, que terá na Nestor De Carli – SHRBS, João Antônio Leidens- da nova sede, foram
nova sede melhores Presidente SHRBS e Valmor Peccini – Presidente do homenageados pelo
condições e estrutu- Caxias Convention Visitors Bureau.
Caxias Convention &
ra para dar continuiVisitors Bureau e pela
dade ao trabalho de defesa dos interesses
Rede Máximo Sabor, entidades que funciondo setor, além de favorecer a integração
arão na nova sede.
com outras entidades que representam áreAlém das instalações em Caxias
as específicas da atividade.
do Sul, o sindicato tem subsede em Bento
Em nome do governo do Estado,
Gonçalves e atua em parceria nos demais
o secretário de Esporte e Lazer, Kalil Sehbe
municípios, ação que descentraliza as ativiNeto, elogiou as novas instalações e a firme
dades e atende melhor as demandas. De
decisão dos dirigentes do sindicato em inveacordo com Leidens, a intenção da diretoria
stir numa estrutura própria de qualidade. Fez
é fortalecer a atuação para que o sindicato
referências à importância da entidade como
fique mais próximo dos empresários e forrepresentação do setor nos 20 municípios
taleça a representatividade atual.

Entidades e empresas presentes à solenidade
▪ Associação de Turismo da Serra
▪ Bento Gonçalves Convention &
Visitors Bureau
▪ Caxias do Sul Convention &
Visitors Bureau
▪ Câmara de Indústria, Comércio e
Serviços de Caxias do Sul
▪ Conselho Municipal do Turismo de
Bento Gonçalves
▪ Conselho Municipal do Turismo de
Farroupilha
▪ Conselho Municipal do Turismo de
Caxias do Sul
▪ Faculdade Anglo-Americano
▪ Federação Brasileira de
Hospedagem e Gastronomia
▪ Instituto Brasileiro do Vinho
▪ Instituto Federal do RiS
▪ Prefeituras de Caxias do Sul, Flores
da Cunha, São Marcos e Bento
Gonçalves
▪ Rede Máximo Sabor
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▪ Sebrae
▪ Senac - representante regional
▪ Senac Caxias do Sul e Bento
Gonçalves
▪ SHRBS de Santa Maria
▪ Sindicato da Indústria da
Alimentação
▪ Sindicato da Indústria da
Construção Civil
▪ Sindicato da Indústria da Madeira
▪ Sindicato de Hotéis e Gastronomia
de Porto Alegre
▪ Sindicato dos Trabalhadores em
Hotéis e Restaurantes
▪ Sindicato dos Representantes
Comerciais
▪ Sindilojas
▪ Baita Kão
▪ Bela Vista Parque Hotel
▪ Cosmos Hotel
▪ Casa Di Paolo

▪ Cantina do Imigrante
▪ City Hotel
▪ Churrascaria Gaudério
▪ Dal Pai Tomazzoni
▪ Doce-Docê
▪ Editora São Miguel
▪ Farina Park Hotel
▪ GarantiSerra
▪ Ibis Hotel Caxias do Sul
▪ Komilão Lanches
▪ Motel Giro D’Água
▪ Restaurante Ferronatto
▪ Personal Royal Hotel
▪ Pousada Casa Tasca
▪ Pousada do Chalé
▪ Pousada Le Charme De La Ville
▪ Pousada Picollo Refuggio
▪ Rede Dall’Onder Hotel
▪ Ristorante e Pizzeria Pirandello
▪ Sica Restaurante
▪ Tulipa Restaurante
▪ UCS/ICIF

Para marcar a passagem do Dia do Hoteleiro
e do Restauranteiro, comemorado em 9 de novembro,
a diretoria do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares da Região Uva e Vinho homenageou,
com entrega de placas, estabelecimentos com maior
longevidade dentre seus associados que estavam
presentes à solenidade de apresentação da nova sede.
Os homenageados foram o Bela Vista Parque
Hotel, de Caxias do Sul, com 84 anos de atividades;
Hotel Vinocap, de Bento Gonçalves, com 43 anos;
Motel Aquarius, de Farroupilha, com 31 anos; e Pousada
Picollo Refuggio, de Cotiporã, com nove anos.

AQUARIUS, precursor
de mudanças
Com 31 anos de atividades, o Motel Aquarius,
localizado em Farroupilha, é um marco na história
da região. Fundado em 26 de maio de 1980, o
estabelecimento começou a partir da sociedade dos
irmãos Mauro e Ademar Lazarotto com Pedrinho Orso,
vizinho e amigo de infância.
Depois de trabalhar como caminhoneiro,
atividade que lhe permitiu conhecer quase todo o Brasil,
Pedrinho retornou à cidade com a ideia fixa de montar
um motel. Procurou os amigos e propôs a sociedade. O
negócio começou com 10 apartamentos, número que
evoluiu para os 30 atuais.
Ademar Lazarotto recorda que o negócio
prosperou rapidamente, tornando-se um diferencial na
região. Problemas começaram a aparecer em 1998,
quando foi instalado o pedágio de Farroupilha, poucos
metros antes do motel. “O movimento de hoje, se
comparado ao daquele de quando começamos, é
menor”, revela.
Atualmente sem a presença de Pedrinho
Orso, que deixou a sociedade em 2007, o Aquarius é
também um ponto de hospedagem para viajantes, que
aproveitam os preços promocionais e a facilidade do
deslocamento. Lazarotto revela que durante a semana
a ocupação à noite é quase que total. O Aquarius
também deu origem a outros dois negócios similares:
Giro D’Água, administrado por Pedrinho Orso, e o
recentemente inaugurado Dubai, dos irmãos Lazarotto.

Berenice Stallivieri

Novas instalações do SHRBS
são entregues aos associados

Mauro Cingolani – Diretor UCS/ICIF, Pedrinho Orso – Representando
Motel Aquarius e Jair Ubirajara da Silva- Presidente do SINTRHATUR

Uma Publicação do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Região Uva e Vinho

Hotelaria
Fundado em 1927 pelos irmãos Jacó e Jacinto
Basso, o Bela Vista Parque Hotel é uma das referências
da hotelaria do Rio Grande do Sul. Atualmente o mais
antigo estabelecimento em atividade em Caxias do Sul,
ele surgiu diante da necessidade de atender turistas
que chegavam à cidade por meio da estrada de ferro,
inaugurada em 1910. O sócio do hotel Cladimir Basso
recorda que os hóspedes eram levados de charrete ou
carruagem da estação férrea até o centro de Ana Rech.
Na sequência os irmãos evoluíram com a
compra de um ônibus, que também servia para o
Flávio Ioppi – Ex Presidente SHRBS, Cladimir Basso –
transporte coletivo da cidade. Em 1937 resolveram
Hotel Bela Vista e Valmor Peccini – Presidente SHRBS
transferir o hotel para a área onde hoje está localizado.
Desde então passou por ampliações e reformas, visando atender não apenas aos turistas de lazer,
mas também oferecer espaços para convenções. Cladimir Basso, que é filho de Jacó, lembra que
os fundadores conduziram o negócio até a década de 60, quando fizeram a transferência para a
segunda geração. Ainda hoje o Bela Vista Parque Hotel é um empreendimento familiar, que oferece 35
apartamentos numa área cercada por vegetação nativa. Ele confirma que há projetos em andamento
para ampliar a oferta de leitos.

Berenice Stallivieri

Bela Vista, o mais antigo hotel em atividade

No começo da década de 60, a comunidade
de Bento Gonçalves mobilizou-se para realizar a primeira
Festa Nacional do Vinho. Foi também nesta época que
surgiu o hotel Vinocap. A iniciativa foi de Elia Dall’Onder,
que dois anos antes iniciara a construção do primeiro
edifício com elevador no município.
A ideia inicial era de erguer um prédio para alugar
apartamentos, aproveitando a expansão econômica mas
com o surgimento de outras oportunidades o empresário
optou por fazer, no Centro de Bento Gonçalves, um
hotel.
O diretor-superintendente da rede Dall’Onder
Jaison Barbosa dos Santos – Secretário de
de Hotéis, Tarcísio Michelon, recorda que a medida
Turismo de Caxias do Sul, Tarcísio Michelon –
foi uma das mais acertadas, porque logo em seguida
Vinocap Hotel e Alexandre Sampaio – Presidente
foi necessário ampliar o estabelecimento. Atualmente
FBHR
são 117 unidades habitacionais, com projeto para
construção de mais 120 para breve, em área contígua ao atual. A partir do Vinocap, que ganhou este
nome no embalo da inauguração da capital Brasília, surgiram mais dois hotéis, que hoje formam a
rede: Dall’Onder Grande Hotel e Dall’Onder Vitória Hotel. Recentemente o primogênito da rede mudou
para Dall’Onder Vinocap Hotel.

Berenice Stallivieri

Vinocap, o princípio de uma rede

O casal Ênio Oli Pires Leal e Edaci Maria Paludo,
residente em Porto Alegre, resolveu em 2002 investir na
construção de uma casa para descanso e lazer na cidade
de Cotiporã. A moradia acabou por atrair amigos que os
acompanhavam nas viagens. Num desses encontros veio
a sugestão: porque não transformar a casa em pousada?
Edaci lembra que, no início, a ideia não prosperou
até que resolveram visitar uma feira na Federação das
Indústrias, em Porto Alegre, onde encontraram a Sala
do SEBRAE. Explicaram o projeto aos técnicos, que o
Patrícia Camassola - Secretária de Turismo,
consideraram viável.
Cultura, Educação e Desporto de São Marcos,
O passo seguinte foi fazer as malas e mudarIvane Fávero – Secretária de Turismo de Bento
Gonçalves, Edaci Maria Paludo e Ênio Oli Pires
se para Cotiporã, onde o casal transformou a moradia
– Pousada Picollo Refuggio e Floriano Molon –
em uma pousada de quatro quartos, dando origem
Secretário de Turismo de Flores da Cunha
a Picollo Refuggio. Os amigos continuaram a visitar o
casal e indicaram a pousada para outros. Resultado: em
2004 o local ganhou seis apartamentos divididos em três cabanas. “Em 2012 vamos acrescentar
mais unidades”, revela Edaci. A pousada, localizada a 900 metros do centro de Cotiporã, tem como
proposta oferecer descanso e lazer. No seu entorno é possível fazer passeios a cavalo e trilhas, além
de aproveitar a piscina a céu aberto aquecida por energia solar. A pousada também participa do
Projeto Bem Receber, Tour da Experiência e Termas da Longevidade em parceria com o SHRBS.

Berenice Stallivieri

Picollo Refuggio, do lazer surgiu um negócio
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Hotel & Spa
premiado se junta
à coleção de luxo
da Rede Marriott
International
Autograph Collection, uma das mais
recentes iniciativas da Marriott International
(NYSE: MAR), anunciou na quarta-feira (14
de dezembro) que o Hotel & Spa do Vinho
Caudalie, no Vale dos Vinhedos, em Bento
Gonçalves, com 128 apartamentos, passará a
fazer parte de seu distinto portfolio, composto
por hotéis independentes e de alta categoria
(upper up scale), a partir de 2012.
O evento realizado no Hotel
Renaissance São Paulo aconteceu durante
uma degustação do exclusivo Merlot VE, vinho
vendido exclusivamente no Hotel & Spa do
Vinho Caudalie. Entre os presentes estavam
a imprensa, grandes clientes e representantes
da Marriott International, além da equipe e
diretores do Hotel & Spa do Vinho Caudalie.

Norton eleva a
oferta de leitos
O Norton Executive, de Caxias do Sul,
ampliou em 57% a sua oferta de leitos, com a
construção de 19 novos apartamentos. O hotel
oferece agora 110 unidades habitacionais. De
acordo com o gerente geral, Ademir Andrighetti,
as novas unidades seguem o modelo dos demais:
quartos de casal, duplos e triplos solteiros.
Preparando-se também para a Copa do
Mundo de 2014, o Norton Executive investe na
qualificação do pessoal. Uma das exigências é
o conhecimento da língua inglesa, que virou prérequisito para os funcionários.

Hotel Viverone
sob novo comando
A rede Laghetto Hotéis, com quatro
empreendimentos em Gramado, assumiu a
administração do Viverone Hotel, de Bento
Gonçalves. Uma das metas anunciadas pelo
gerente comercial Carlos Blodorn é de ampliar a
atuação no turismo de negócios.
Inaugurado em dezembro de 2010, o
Viverone Hotel dispõe de 121 apartamentos, equipe
de 33 funcionários e centro de eventos para 200
pessoas. Com a incorporação do Viverone, a rede
Laghetto passa a administrar 581 apartamentos,
com meta de chegar a mil unidades em 2014,
incluindo operações em Porto Alegre.
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Pela Região
Preparativos entram
na fase final
de organização

Luiz Chaves

Presidente Dilma confirma
presença na Festa da Uva

A comitiva da Festa da Uva 2012 entregou na segunda-feira, 19 de dezembro,
o convite oficial para Presidente da República, Dilma Rousseff, estar presente na abertura
do evento em 16 de fevereiro. Em conversa com a rainha Roberta Veber Toscan, a
presidente confirmou que virá, usando inclusive o broche que recebeu de presente
durante a audiência. No início de dezembro a comitiva foi recebida em audiência pelo
governador Tarso Genro.
Além do convite oficial e de um cartaz da Festa Nacional da Uva 2012, a comitiva
presenteou a presidente com uma escultura em vidro de um cacho de uva, obra de arte
do artista plástico caxiense Dejair Salvador; com o livro Figurinos de Vindima – volume I e
II (2011), de Véra Zattera; e com o livro Festa & Identidade: Como se fez a Festa da Uva
(2002), da professora e pesquisadora Cleodes Piazza Júlio Ribeiro.
No mesmo dia, a comitiva fez a entrega de convites ao vice-presidente Michel
Temer, ao ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e ao presidente da Câmara de
Deputados, Marco Maia. A comitiva foi integrada pelo casal presidente, Gelson e Gládis
Palavro, rainha Roberta Veber Toscan e princesas Aline Casagrande e Kelin Zanette,
prefeito José Ivo Sartori, deputada estadual Maria Helena Sartori, diretor de Cultura
Antonio Feldmann, diretor de Hospitalidade Jaison Barbosa, e presidente da Câmara
de Vereadores, Marcos Daneluz. Os deputados federais Pepe Vargas e Assis Mello
acompanharam as visitas. A Festa Nacional da Uva 2012 será realizada de 16 de fevereiro
a 4 de março.

Bento em Vindima
De 13 de janeiro a 11 de março, Bento Gonçalves estará realizando
mais uma edição do Bento em Vindima. Neste ano a programação está
repleta de novidades. Vinícolas, restaurantes, hotéis e agências de turismo
estarão com uma programação diferenciada. Além disso, no dia 17 de
fevereiro o SHRBS e parceiros realizarão a III edição do Jantar sob as
estrelas, evento que vem se consolidando a cada edição e que envolve
um grande de número de estabelecimentos gastronômicos de Bento
Gonçalves.
Cursos de degustação, degustação de uvas, concertos, ciclos de
cinema passeios ciclístico também farão parte deste grande evento. Mais
informações: Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves: (54) 3055.7181.

Artesãos fagundenses
divulgam sua produção
Artesãos de Fagundes Varela participaram, nos dias 11 e 12 de
novembro, do VI Encontro Regional de Artesanato, realizado no Salão da
Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em Veranópolis. A Ascar/Emater apoiou,
juntamente com a Prefeitura, a participação do grupo fagundense, que
teve a oportunidade de comercializar os seus produtos e divulgá-los aos
milhares de visitantes da feira.
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Faltam menos de dois meses para o início da 29ª
Festa Nacional da Uva e 23ª Feira Agroindustrial, em Caxias
do Sul, marcadas para o período de 16 de fevereiro a 4
de março. O trabalho é intenso, pois a edição de 2012 vai
comemorar os 80 anos do evento, os 40 anos da primeira
transmissão da TV em cores no país e o ano da Itália no Brasil.
O presidente da Comissão Comunitária, Gelson
Palavro, acredita que a edição de 2012 será especial pelo
tema que irá reverenciar e também pelo envolvimento que
a comunidade de Caxias está tendo nos preparativos.
“Nós estamos levando a Festa da Uva 2012 para os mais
diversos lugares, e todos têm nos recebido muito bem e se
comprometido a ajudar na sua divulgação”, conta Palavro.
O trabalho de divulgação do evento começou ainda
em abril, com a abertura das inscrições para o concurso de
escolha das soberanas. Desde então, foram realizados vários
eventos, como o lançamento do tema da Festa da Uva 2012
- “Uva, Cor, Ação – A Safra da Vida na Magia das Cores”,
e todas as atividades relacionadas ao concurso de rainha
e princesas. Em dezembro a comissão fez a apresentação
do VT de divulgação do evento, organizado em torno das
tradições italianas e multiétnicas de Caxias do Sul.
Estão em fase final de definição os patrocínios
âncoras do evento e os espaços destinados à alimentação
do Parque de Eventos foram todos comercializados. O
diretor de Cultura da Comissão Comunitária, Antônio
Feldmann, e a Morphine Produções, também já anunciaram
a programação de shows que embalarão o evento. Todas as
demais diretorias estão trabalhando e definindo os últimos
detalhes para que a edição de 2012 seja um sucesso em
todos os aspectos.
O SHRBS integra a Festa da Uva 2012
através da Diretoria de Hospitalidade e da Diretoria
de Alimentação.

Artesanato de Cotiporã
ganha novo espaço
O mais belo e delicado artesanato de Cotiporã está com novo endereço.
As delicadas peças feitas à mão agora podem ser encontradas junto ao prédio da
Casa da Cultura que se localiza no Centro do Município. O prédio abriga ainda o
Museu Municipal, Anfiteatro e Biblioteca Pública. O espaço funciona das 7h30 às
11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana e
feriados sob agendamento pelo fone (54) 3446.2800.

Tradicional Filó e
Vindima no Vila Michelon
O Hotel Villa Michelon programou para 28 de janeiro a abertura da Vindima
no Vale dos Vinhedos, evento que já se tornou uma tradição em Bento Gonçalves.
A programação se iniciará às 17h com colheita das uvas no Parreiral Modelo do
Villa Michelon. Na sequência virá a pisa das uvas, tarefa reservada à rainha do Vale
dos Vinhedos, Vanessa Crestani, e às princesas Letícia Dal Magro e Camila Milani.
Depois da celebração religiosa, com a benção dos vinhedos, ocorrerá o filó italiano
no salão da Sociedade 8 da Graciema. Além da farta comida italiana, de vinhos e
sucos, o filó terá jogos coloniais e cantorias. O valor do ingresso por visitante é de
R$ 25. Reservas: Hotel Villa Michelon – reservas@villamichelon.com.br

Uma Publicação do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Região Uva e Vinho

Pela Região
Espetáculo infantil emociona público
As mais de 500 pessoas que lotaram o
anfiteatro da Casa das Artes de Bento Gonçalves
para acompanhar o espetáculo Afeto se
emocionaram e se encantaram no final da tarde do
dia 19 de novembro. O concerto levou ao palco as
crianças do Coro A e do grupo de flautas do Ponto
de Cultura do Projeto Acorde, acompanhadas do
tenor Dirceu Pastore e de sua banda.
Realizado em parceria com a Associação
de Moradores do Bairro Vila Nova II, o espetáculo
teve temas eruditos apresentados individualmente
pelos grupos do projeto (sopros e canto) e em
conjunto, envolvendo as crianças, o tenor e sua
banda. Foram apresentadas canções do folclore
italiano e peças populares da música brasileira,
além de trechos de óperas de compositores
como Giuseppe Verdi e Schubert. Outro destaque

foi a apresentação de canções mais modernas
do tenor Luciano Pavarotti, como a clássica Il
Gladiatore, que levou o público às lágrimas.
O objetivo do evento foi mostrar ao
público os resultados alcançados pelo Projeto
Acorde, que teve início há três anos. “É muito
emocionante ver o que aconteceu com estas
crianças em três anos. Eles estão em um nível
musical incrível e se tornam, dia a dia, pessoas
melhores para a sociedade. Nosso grande desafio
agora é completar o processo de formação da
Orquestra Sinfônica, para a qual já contamos com
apoio da Petrobrás para comprar instrumentos”,
afirma Tarcísio Michelon, presidente do instituto
que leva seu nome, mantenedor do projeto.
O concerto gerou em torno de R$ 2,5 mil para
aplicação no projeto.

Flores da Cunha recebe jornalistas

Eleitas soberanas do Festiqueijo

Flores da Cunha recebeu renomados jornalistas especializados em
vinhos do Brasil e da Alemanha. Na visita conheceram as principais vinícolas
integrantes da Rota Vinhos dos Altos Montes, obtiveram informações sobre os
vinhos e derivados elaborados na cidade e conhecerem as belezas naturais
do município. A gastronomia de Flores foi apresentada aos convidados em
festa no interior ( Otávio Rocha) e junto a Escola de Gastronomia UCS/ICIF.

Eleitas na noite de 19 de novembro, Joice Kinzel e Jaqueline Camillo
são as novas Senhorita Festiqueijo e Dama de Companhia, respectivamente, do
maior festival gastronômico da Serra Gaúcha, realizado em Carlos Barbosa. A
escolha das sucessoras de Priscila Campana e Raqueli Borsoi ocorreu no Centro
Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, reunindo torcidas e comunidades de 11
candidatas. Elas atuarão como soberanas do Festiqueijo em 2012 e 2013.

No dia 8 de dezembro, no Personal Royal
Hotel, o Convention & Visitors Bureau de Caxias
do Sul fez a apresentação de seu novo site, que
estará disponível a partir de janeiro próximo. O
encontro também serviu para a prestação de
contas das ações de 2011. Além dos associados
do Convention, participaram as soberanas da Festa
Nacional da Uva 2012 e convidados.

TEDX em
Bento Gonçalves

No dia 1º de outubro, com apoio do
SHRBS, ocorreu a edição TEDX Vale dos Vinhedos,
que reuniu pensadores para uma discussão
sobre a metamorfose das experiências futuras da
humanidade. O evento aconteceu no Hotel Vila
Michelon, em Bento Gonçalves.

Rede Máximo Sabor
celebra mais um ano
de conquistas
Na noite do dia 12 de dezembro a Rede
Máximo Sabor reuniu seus associados, familiares
e amigos para celebrar mais um ano de alegria e
conquistas da associação. O jantar foi realizado no
Tulipa Restaurante, junto ao Salão Santa Tereza nos
Pavilhões da Festa da Uva. O restaurante associado
à Rede Máximo Sabor serviu aos presentes um
cardápio típico italiano regado à confraternização e à
diversão.
Com esse sentimento, a Rede Máximo
Sabor gostaria de desejar a todos, não só amor, não
só paz, não só alegria, mas uma infinidade de bons
sentimentos. Que juntos possamos fazer o ano novo
de 2012 inesquecível. E que possamos compartilhar
esses sentimentos e trabalhar, unindo forças em
busca de grandes realizações. O SHRBS apoia a
rede Máximo Sabor e destaca a importância de um
trabalho coletivo e em equipe, fortalecendo cada vez
mais o setor.

Rede Máximo Sabor

Caxias Convention
desenvolve novo site

A Rede Máximo Sabor – Associação dos Restaurantes da Serra Gaúcha é uma instituição sem fins lucrativos, que busca
fortalecer os estabelecimentos associados e qualificar os serviços prestados. Desenvolve de forma cooperada, o aumento da
qualidade e credibilidade no ramo da alimentação da região.

Estamos de portas abertas para a inclusão de novos associados.
Rua São José, 1814, junto ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – Região Uva e Vinho.
www.redemaximosabor.com.br - (54) 3217.6687 - e-mail: maximosabor@sindiregiao.com.br

Uma Publicação do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Região Uva e Vinho
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Copa do Mundo
Oportunidades são
expostas em seminários

InterCity anuncia
R$ 1 milhão em melhorias

O SEBRAE RS realizou em Caxias do Sul, no dia 30 de novembro,
seminário para expor as oportunidades de negócios provenientes da Copa do
Mundo de 2014. Também foram esclarecidas dúvidas dos empreendedores,
empresários e políticos, visando a fortalecer a ideia de que todos devem
aproveitar o período da competição para fomentar e fortalecer seus negócios.
Representantes das cidades candidatas a ser centro de treinamento
apresentaram as ações que estão realizando para conquistar a possibilidade
de receberem turistas e seleções no período da Copa. O encontro teve as
presenças do presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/RS, Vitor
Koch; do secretário extraordinário da Copa de Porto Alegre, João Bosco
Vaz; do secretário estadual de Esporte e Lazer, Kalil Sehbe Neto; do jornalista
esportivo Pedro Ernesto Denardim; e do diretor do Grupo Águia, Gilson Novo.
Em Porto Alegre, em 6 de dezembro, ocorreu seminário voltado a
gestores públicos e agentes sociais. A iniciativa foi da Universidade Feevale,
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação para o Desenvolvimento
de Recursos Humanos e Rede Escola de Governo. Representantes de Bento
Gonçalves e Caxias do Sul, dentre outros municípios candidatos a ser centro
de treinamento, também estiveram presentes. O Presidente do SHRBS,
João Leidens, destacou o esclarecimento da Match Service na elaboração e
formatação de pacotes para a venda do Destino Uva e Vinho durante a Copa
do Mundo.

No ano em que completará sua primeira década de atuação em Caxias do
Sul, a rede InterCity aplicará R$ 1 milhão em melhorias na estrutura e nos serviços
da unidade local. O objetivo é ir preparando o hotel para a Copa do Mundo de
2014, para a qual a unidade de Caxias do Sul já foi credenciada para receber
turistas e seleções.
Uma das preocupações do gerente geral Denilson Althmann é qualificar
ainda mais o conforto e a segurança dos hóspedes. Assim, o sistema de arcondicionado terá duplicada sua capacidade de funcionamento, os carpetes dos
corredores serão trocados e a segurança do prédio ganhará mais câmeras de
vigilância e funcionários. Toda parte externa receberá nova pintura.
Atenção especial será dedicada aos 118 apartamentos. Além de nova
decoração, haverá a troca dos black-outs e do enxoval, e todos passarão a contar
com aparelhos de televisão LCD.
Segundo o gerente, o foco das melhorias em 2011 foi no lobby do hotel,
com colocação de novos móveis, e em informática visando garantir a oferta de
wireless em todas as áreas do prédio. “Precisamos evoluir nosso sistema para as
novas tecnologias, como ipad, iphone e outros”, argumenta. Na academia houve
ampliação da oferta de equipamentos, situação que se estendeu à cozinha, com
novos utensílios para qualificar a segurança alimentar.

FIFA seleciona hotéis para receber turistas
Após a comunicação oficial da FIFA qualificando cinco hotéis da região como Team Base Camp
Hotel para a Copa 2014, saiu o anúncio dos estabelecimentos autorizados a receberem turistas. A escolha
destes 15 hotéis reforça a imagem da Região Uva e Vinho como polo de turismo no Rio Grande do Sul e
no Brasil.
Estabelecimentos indicados:
Caxias do Sul - Blue Tree Towers Caxias, Intercity Premium, Personal Royal Hotel, Swan Tower, Norton
Express, Cosmos Hotel e Bela Vista Parque Hotel
Bento Gonçalves - Hotel e SPA do Vinho, Hotel Villa Michelon, Dall’Onder Vittoria Hotel, Zamek Hotel
Boutique, Pousada Don Giovanni, Hotel Pousada Casa Tasca e Dall’Onder Grande Hotel
Farroupilha - Farina Park Hotel

Entidade quer
preços justos
Com o aviso claro da FIFA por preços justos,
a rede hoteleira gaúcha deverá adequar suas tarifas
aos valores recomendados para a Copa do Mundo
2014. Assim, até o final do ano, os cerca de 2 mil
apartamentos reservados previamente na Capital e na
Serra terão os valores definidos. “As tarifas precisam
ser justas, dentro da realidade,” disse Renato Rolim,
da Match Services, empresa credenciada pela FIFA
para conduzir as definições dos hotéis e das cidades
que poderão ser centros de treinamento.

Caxias do Sul tenta atrair seleção uruguaia
Por meio do chefe de Gabinete, Edson
Néspolo, e do secretário municipal do Esporte
e Lazer, Felipe Gremelmaier, a Prefeitura de
Caxias do Sul promoveu missão ao Uruguai para
divulgar a cidade com foco na Copa de 2014. Os
representantes do poder público se encontraram
com o gerente de esportes da Associação
Uruguaia de Futebol, Eduardo Belza, a quem
entregaram o Caderno de Intenções de Caxias,
traduzido em espanhol. Belza é o responsável
pelos assuntos relacionados à logística da seleção
do Uruguai e avalia, juntamente com o treinador, o
melhor local para os treinos.
Os secretários também estiveram com o
Ministro do Turismo e Esportes, Héctor Lescano,
que estava acompanhado do diretor de Promoção

Esportiva do Ministério do Turismo e Esporte, Carlos
Pazos. Além de tratar sobre o potencial caxiense
para a Copa de 2014, Néspolo e Gremelmaier
divulgaram a Festa da Uva 2012.
Ainda se encontraram com secretário de
Esportes de Montevideo, Gonzalo Halty; com o
coordenador de Esportes, Javier Peña; e com o
treinador da equipe sub-15 da seleção uruguaia,
Alejandro Garay, que trabalha no projeto geral
do futebol uruguaio. Também foi feita visita ao
secretário geral da Prefeitura de Montevideo e
representante do Poder Executivo, Ricardo Prato.
De acordo com Gremelmaier, a intenção da
Prefeitura é de realizar missões semelhantes a esta
em outros países sul-americanos que disputam as
Eliminatórias da Copa do Mundo.

Associe-se ao SHRBS!

Anuncie no Informativo do SHRBS!

São mais de 20 benefícios para seu crescimento.
Informe-se: 54 3221.2666 ou 3453.8000!
SHRBS: 2º maior Sindicato da categoria no Estado e 12º do país.

Veiculação trimestral com tiragem de 3.000 unidades.
Informe-se: 54 3221.2666 ou 3453.8000!
SHRBS: 2º maior Sindicato da categoria no Estado e 12º do país.
Representatividade e Desenvolvimento para o Associado!

Representatividade e Desenvolvimento para o Associado!
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Néspolo e Gremelmaier realizaram encontros no país vizinho
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Capacitação e Promoção
Bem Receber Copa forma primeira turma

EVMH RS

O Bem Receber Copa é um programa de qualificação profissional do
Ministério do Turismo, ABIH e realizado em parceria com o SHRBS. Seu objetivo
é possibilitar que o segmento do turismo atinja padrões internacionais de
qualidade nos serviços turísticos, com foco em pessoas, empresas e destinos.
O Programa tem como meta qualificar, até 2013, por meio de soluções
presenciais e a distância, 306 mil profissionais no Brasil que atendem ao turista
na linha de frente. A primeira turma formou-se no mês de dezembro em Bento
Gonçalves com 119 alunos e teve a participação de muitos empreendedores do
setor da hotelaria e do turismo.

Intercâmbio cultural e técnico na Itália
O SHRBS, em conjunto com a Secretaria Municipal do
Turismo de Bento Gonçalves e a Província de Trento, promoveu o
Intercâmbio Cultural e Técnico em Restaurantes para 13 profissionais
do setor. Os participantes receberam treinamento de 19 de novembro
a 8 de dezembro de 2011, no Instituto Di Formazione Professionale
Alberghiero. Foram oferecidos cursos nos segmentos de cozinha,
confeitaria e serviços de salas.
Os profissionais que participaram do intercâmbio representaram
os seguintes estabelecimentos: Restaurante Zandonai, Confeitaria
Dolce Gusto, Restaurante Tempero Misto, Churrascaria Ipiranga,
Restaurante Canta Maria, DSC Consultoria/SHRBS, Pizzaria Sapore Di Fiorenza, Trattoria Mamma Gema, SENAC
Bento Gonçalves, Dall’Onder Grande Hotel, Valle Rústico Restaurante e Trattoria Primo Camilo.

Boas Práticas nos municípios

SHRBS

Seguindo os padrões legais vigentes estabelecidos pelo Ministério
da Saúde (ARDC 216/DEZ2004), e previsto na Portaria 78/2009
da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, o SHRBS
promoveu cursos de Boas Práticas nos municípios da Região Uva e
Vinho em parceria com o SENAI e com apoio da Secretaria do Turismo,
Vigilância Sanitária e Hotel Princesa dos Vales. Em Veranópolis, em
parceria com o SENAI, e com apoio da Secretaria do Turismo e do Hotel
Princesa dos Vales, o treinamento ocorreu nos dias 30 de novembro e
1º, 5 e 7 de dezembro. Em Vila Flores o curso foi realizado no período
de 26 a 29 de outubro, com apoio da Prefeitura, e de 17 a 20 de
outubro em Caxias do Sul e, em Bento Gonçalves, com o apoio do
restaurante Canta Maria. O programa tem como embasamento técnico
os conteúdos determinados pela legislação e visa à qualificação dos
serviços gastronômicos da região.

Resumidas
Livro
Foi lançado no dia 6 de outubro,
em Veranópolis, o livro Educação
Ambiental para Todos, do escritor
Geraldo Tedesco. O escritor é
especialista em Gestão Ambiental e
participa com a propriedade Tedesco
Villa D’Asolo do Projeto Tour da
Experiência, coordenado pelo SHRBS.

Rodoviária de Caxias
A Estação Rodoviária de
Caxias do Sul está de cara nova. Foi
inaugurada no dia 30 de novembro
a revitalização do espaço e a nova
sala vip da empresa de transportes
Unesul. A revitalização irá melhorar
o atendimento dos passageiros que
circulam pela Estação Rodoviária.

AZUL no céu caxiense
A companhia área Azul iniciou
sua operações no Aeroporto Regional
Hugo Canterggiani, em Caxias do Sul,
no dia 10 de novembro. A empresa
oferece dois voos diários, pela manhã
e tarde, ligando Caxias do Sul a
Campinas. Segundo a direção, o
movimento superou as expectativas
iniciais.

SENAC oferece
curso gratuito
Iniciado em 22 de novembro, o curso
gratuito de garçom oferecido pelo SENAC terá
aulas até 8 de maio. A capacitação ocorre
na unidade de Caxias do Sul em parceria
com o Hotel InterCity. Com carga horária de
200 horas, das quais 80 práticas, os alunos
recebem aulas de educação interpessoal,
matemática instrumental, boas práticas de
manipulação de alimentos e técnicas de
serviço de garçom. O objetivo é oportunizar
educação profissional de qualidade para
pessoas cuja renda familiar per capita mensal
não ultrapasse dois salários mínimos, dentro
do Programa SENAC de Gratuidade (PSG).

Para iniciantes
Nos dias 8, 10, 17, 22, 24 e 29
de novembro foi realizado o curso iniciante
de garçom e garçonete no Hotel Princesa
dos Vales, em Veranópolis. Ministrado
pelos professores Marilúcia Cardoso de
Lucena Capelari e Jorge Capelari, a turma
de 20 alunos teve 12 horas de carga letiva.
Realizado pelo SHRBS e apoiado pelo Hotel
Princesa dos Vales, o curso tem como
principal objetivo valorizar o setor de serviços.
O curso atendeu a demanda do projeto
Pulando Janelas da Atuaserra e da Secretaria
de Educação de Veranópolis.

Aperfeiçoamento
de garçons
Nos dias 5 e 6 de dezembro, a Villa Valduga
ofereceu curso de aperfeiçoamento de
qualificação de serviços para garçom e
garçonete aos seus colaboradores. Ministrado
pelo instrutor Paulo Cesar de Souza, o curso
contou o apoio do SHRBS e UCS/ICIF.

Conselho do Ibravin
tem nova formação

TAM Cargo
Desde o dia 21 de novembro, a
TAM Cargo opera em nove endereço
em Caxias do Sul: BR 116, Km 148,5,
nº 17.440, no Bairro Presidente Vargas.

Vestibular da UCS
Em seu Vestibular de Verão,
a UCS ofereceu três novas ofertas
de cursos na cidade universitária.
Dentre eles, Bacharelado em Turismo,
Tecnologia em Hotelaria e Tecnologia
em Gastronomia.

Cooperativas de Vinho do Rio Grande
do Sul, terá Eduardo Piaia como vicepresidente e mais 20 membros no
conselho. Sua proposta principal é
de manter o trabalho que vem sendo
realizado nos últimos anos. “O Ibravin
tem um planejamento bem ajustado,
do qual participei ativamente. Por
isso, a ideia é colocá-lo em prática,
buscando sempre a harmonia e a
coesão do setor”, afirma.

Seminário
O presidente da Cooperativa
Vinícola Nova Aliança, Alceu Dalle
Molle, foi eleito para presidir, a partir
de janeiro, pelos próximos dois
anos, o Conselho Deliberativo do
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin).
Ele assumirá em lugar de Júlio
Gilberto Fante. Dalle Molle, que
também preside a Federação das
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A Diretora Executiva do SHRBS,
Márcia Ferronato, palestrou no dia 10
de novembro, em Curitiba, durante
a realização do Seminário Economia
Criativa. Ela apresentou o case
Economia da Experiência/Tour da
Experiência e participou do painel
Experiências e Iniciativas, que contou
com a presença de personalidades
do setor turístico e cultural.
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Notícia de Associados
Prefeitura de Caxias presta homenagens
No dia 29 de novembro, na sede do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, ocorreu homenagem aos associados caxienses que
comemoraram 15, 20, 30 e 40 anos de atividades em 2011. O evento é uma realização da Prefeitura de Caxias do Sul por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego com apoio do sindicato.

Vanessa Falcão

Os homenageados

Churrascaria
Ponteio/PeteffI

Ristorante
Casa Di Paolo

Churrascaria
Gaudério e
Gaudério Grill

Motel Giro D’Água

Restaurante e
Galeteria Alvorada

Restaurante Per
Mangiare

SHRBS participa de encontro de
Novos Empreendimentos
Estação Bangalô
entidades
do
Interior
A cidade de Santa Maria recebeu no dia 26 de novembro os Reinaugurou em 9 de novembro, em Bento Gonçalves, a Estação Bangalô, com
participantes do XXXIII Encontro dos Sindicatos do Interior do Rio Grande do
Sul. O SHRBS esteve representando por seu presidente João Antônio Leidens
e pelo conselheiro Nestor De Carli. O encontro também marcou a abertura
oficial e posse da primeira diretoria do Sindicato de Santa Maria.

Associado Tarcísio Michelon
recebe homenagem da CIC de
Bento
Gonçalves
No dia 1° de dezembro o associado e proprietário da rede de hotéis
Dall’Onder, Tarcísio Michelon, recebeu da Câmara de Indústria, Comércio e
Serviços de Bento Gonçalves o Prêmio Mérito Empresarial de Bento Gonçalves
2011, no segmento Prestação de Serviços.

Pousada Lugama
Localizada em Bento Gonçalves, um importante ponto turístico da Serra Gaúcha,
a Pousada Lugama prioriza há dez anos o atendimento personalizado para seus
clientes. Para oferecer um ambiente agradável e adequado durante as diversas
feiras e eventos que acontecem na cidade, a Pousada oferece opções especiais
para cada visitante. São apartamentos conjugados, que se ajustam de acordo com
a necessidade de seus clientes.

Associados de aniversário (2º semestre)

Serviços
Biblioteca: dispõe de livros e vídeos sobre gastronomia, hotelaria e
turismo, entre outros temas. Todo o acervo pode ser emprestado para
o associado.
Convenções Coletivas: o Sindicato é responsável pelas tratativas
sobre dissídio da categoria nas convenções coletivas com o Sindicato
dos Trabalhadores do Setor, com data base em 1º de março.
Divulgação: mantém listagem dos associados atualizada no site www.
sindiregiao.com.br para consulta de fornecedores, clientes e parceiros.
Ao mesmo tempo, divulga as atividades dos associados ao mailing do
SHRBS.
Lista de fornecedores: disponibiliza uma ferramenta de apoio ao
associado, formada por 353 empresas prestadoras de serviços para a
categoria.
Material Informativo: disponibiliza aos seus associados materiais
informativos sobre legislação, dissídio e atividades do setor.
Traduções: disponibiliza aos seus associados descontos no serviço de
tradução de cardápios para inglês, espanhol, italiano e braile.
IMPORTANTE: detalhes sobre os convênios, serviços e parcerias
contatar pelos telefones: 54 3221.2666 ou 54 3453. 8000 ou pelo site
www.sindiregiao.com.br

12

três ambientes agradáveis para todos os públicos: bar, pub e danceteria. Mais
informações: www.estacaobangalo.com.br
Pousada Don João
Localizada em Bento Gonçalves, a Pousada Don João oferece hospitalidade em
lugar tranquilo e de fácil acesso aos pontos turísticos da região. Num ambiente
acolhedor e familiar, a pousada dispõe de serviços adequados para os que
procuram descanso.

Setembro – Excelsior Hotel, Churrascaria Imperador, Cosmos Hotel, Chama
Crioula, Ibis Hotéis e City Hotel
Outubro – Motel Samurai, Restaurante Bem-Te-Vi, Restaurantes Labaredas
Gril, Churrascaria Gaudério, Pousada do Chalé, Césarus Restaurante, Blue
Tree Towers, Afeto Pousada e Parador
Novembro – Restaurante e Cantina do Imigrante, Sabor de Lar, Casa Di
Paolo, Rolis Bar e Lancheria, Restaurante e Lancheria Los Manos Grill,
Restaurante Irmãos Ferronato e Restaurante do Clube do Rosário
Dezembro – Concatto Hotel, Cachaçaria Água Doce, InterCity Hotel e Hotel
Viverone.

Associado!
Atualize seus dados junto ao SHRBS! Facilite seu acesso a informações do setor.
Acesse o site www.sindiregiao.com.br e preencha a ficha cadastral
SHRBS: 2º maior Sindicato da categoria no Estado e 12º do país.
Representatividade e Desenvolvimento para o Associado!
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