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Um novo ano sempre vem recheado de novas possibilidades, de opor-
tunidades de se fazer e pensar diferente, de se reinventar e de recupe- 
rar o ânimo. O ano de 2019 não foi fácil, mas foi cheio de aprendizados. 
Por isso, devemos agora usar as lições aprendidas para fazer um 2020 
melhor. E no que for preciso, conte conosco! 

O Sindihotel nasceu para fortalecer a categoria e auxiliar os empresários 
do ramo em suas dificuldades, e assim seguimos até hoje. Mas para 
darmos continuidade a esse trabalho, precisamos também da sua ajuda. 
Una-se a nós, contribua com o sindicato e aumente a sua força. Juntos 
vamos mais longe!

Um novo ano. 
Novas oportunidades.

Leia a palavra do presidente Manuel Suárez no nosso site

Pesquisa da Fecomércio reflete otimismo da categoria no RS 

Sindihotel promove
confraternização e 
workshop de final de ano 

A Fecomércio realizou, no ano de 2019, pesquisa 
com 385 hotéis gaúchos. Dentre os dados 
coletados, alguns chamam bastante a atenção, 
como os que refletem o otimismo da categoria:

34,3% espera que a economia melhore muito
50,9% acham que a economia melhorará muito com 
relação ao último governo
72,2% da ocupação atual é pelo turismo de negócios

O Sindihotel promoveu, em novembro, no Restau-
rante Solarium da Fecomércio, um almoço de 
confraternização de final de ano com a presença 
dos diretores delegados, associados e parceiros da 
entidade. Durante o evento, além da palavra do 
presidente do Sindihotel, Manuel Suárez, e do 
presidente da Fecomércio RS, Luiz Carlos Bohn, 
foram discutidos temas de interesse da categoria 
que foram pauta durante o ano e perspectivas do  

setor para 2020.  Após o almoço, ocorreu, na sala 
Erico Veríssimo da Fecomércio, a palestra “Liderando 
com Inteligência Emocional”, com Jader Amaral.

Leia a pesquisa completa em: http://bit.ly/2tZaZCw



Medida provisória isenta hotéis de 
pagar o Ecad por 120 dias 
Depois de muita luta, principalmente por parte do 
Sindihotel - que esteve junto com a Fecomércio RS 
e outras entidades representativas em Brasília este 
ano - começam a aparecer os primeiros resultados 
das negociações da categoria com o Ecad. A princi-
pal novidade é que, com base na medida provisória 
907 (apelidada de “A Hora do Turismo” e que trata 
de diversos temas de interesse do setor), os hotéis 

estão isentos do pagamento da taxa do Ecad por 
120 dias – até que a lei seja ou não aprovada. 
Porém, o pagamento segue valendo para as áreas 
comuns, como o lobby. Quanto a motelaria, esta-
mos trabalhando para que também se beneficie 
em caso de decisão favorável. Essa é mais uma 
comprovação de que a nossa união faz a força!

Encontro do Sindihotel ocorre 
com hoteleiros da região de 
Passo Fundo 
O I Encontro dos Meios de Hospedagem da região 
de Passo Fundo, promovido pelo Sindihotel, 
ocorreu no dia 18 de novembro, no Senac da ci- 
dade de Passo Fundo. Entre os temas abordados 
no evento estiveram: as relações de trabalho após 
a Reforma Trabalhista, projetos de lei que impac- 
tam o setor e as perspectivas dos meios de 
hospedagem para 2020.  

O Sindihotel atua como representante patronal 
em 14 negociações coletivas realizadas anual-
mente no estado. Este ano, com as mudanças na 
lei e um número menor de contribuintes do 
sindicato laboral, conseguimos concluir apenas 
uma parte delas. Lembrando que, as negociações 
são de extrema relevância para ambos os lados 
(patronal e laboral), criando relações de trabalho 
mais seguras, claras e coerentes. Enquanto existir 
- e resistir -, o Sindihotel se compromete em 

continuar lutando pelos interesses da maioria. 
Ressaltamos, ainda, a importância da união dos 
empresários em torno de uma entidade séria, com 
representantes empenhados e com uma equipe 
multidisciplinar que atua desde as convenções até 
a representatividade junto às esferas políticas. 
Mantenha a n ossa entidade ativa através das 
contribuições e nos ajude com as conquistas do 
setor!

Sindihotel trabalha em 14 convenções coletivas pelo estado. 
Ajude a mantê-las! 

Curta o Sindihotel no Facebook (@sindihotelrs), acesse www.sindihotel.org.br
ou entre em contato pelo Whats/telefone 51 9 8415-2444 / 3286-3708 e fique 
por dentro de tudo o que acontece no nosso setor!


