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ASSOCIADOS 
SINDIHOTEL JÁ 
PODEM RESGATAR 
TRIBUTOS PAGOS 
INDEVIDAMENTE 

SINDIHOTEL PROMOVE QUATRO ENCONTROS 
DE APROXIMAÇÃO NO 1º SEMESTRE

CURSOS COM FOCO EM MEIOS DE 
HOSPEDAGEM PERCORREM O ESTADO

ASSOCIE-SE E APROVEITE 
OS BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS 
PARA EMPRESAS DO RAMO 
DE HOSPEDAGEM

O Sindihotel iniciou o ano com uma boa 
notícia para os seus associados. Aqueles 
que pagaram valores indevidos para 
cooperativas de trabalho, já podem 
realizar seus resgates. Entre os serviços 
que podem ter sido pagos de maneira 
indevida estão: planos de saúde, planos 
odontológicos, zeladoria, limpeza e 
segurança. Para resgatar valores indevi- 
damente pagos, os associados devem 

assinar o termo de adesão da ação 
movida pelo sindicato através do 
escritório parceiro Rafael Pandolfo 
Advogados Associados, bem como 
apresentar os contratos com cooperati-
vas, faturas e as GFIP’s e GPS’s desde 
dezembro de 2011.  
Para mais informações entre em contato 
por e-mail sindihotel@sindihotel.org.br ou 
telefone (51)3286-3708.

Desde o ano passado, o Sindihotel 
vem promovendo encontros de 
aproximação com empresários do 
ramo de hospedagem em diversas 
cidades do estado. No primeiro 
semestre de 2018, o sindicato visitou 
Canoas, onde reuniu associados de 
toda a região metropolitana, Jaguarão 
e Rio Grande, localidades que 
receberam pela primeira vez o evento, 
além de Santa Cruz do Sul, que pela 
terceira vez recebeu o encontro. O 
objetivo da ação itinerante promovida 
pelo Sindihotel é levar aos empresários 

das regiões assistidas pelo sindicato 
palestras e temas de interesse da 
categoria, além de ouvi-los, tirar dúvidas e 
debater melhorias. Os principais temas 
deste ano são os grandes custos da 
hotelaria e motelaria, dicas de economia e 
gestão financeira. Além desses, seguem 
na pauta temas como Ecad e reforma 
trabalhista – esclarecidos pelo advogado 
parceiro da entidade, dr. William de Aguiar 
Toledo. No segundo semestre deste ano, 
já estão previstos encontros em Alegrete 
e Santana do Livramento. 

Graças ao sucesso dos cursos 
ministrados no ano passado em 
diversas regiões do estado, o Sindiho-
tel, em parceria com o Senac, está 
promovendo novas qualificações este 
ano – todas elas focadas no setor de 
hospedagem. Canoas e Santa Cruz 
receberam o curso Quem Encanta 

Fideliza (módulo II) com quatro horas de 
duração e focado nos atendentes de 
hotéis e motéis. Jaguarão e Rio Grande 
contaram com o curso Boa Práticas no 
Atendimento e Vendas (Módulo I), que 
também foi ministrado em 4 horas e 
ofertado aos profissionais dos meios de 
hospedagem das regiões. 

Assessoria jurídica preventiva para questões 
trabalhistas, tributárias e cíveis
intermediação em negociações administrati-
vas junto a órgãos públicos e autarquias 
Negociações coletivas de trabalho – com 
auxílio jurídico especializado
Cursos, palestras e workshops desenvolvi-
dos especialmente para empresários e 
profissionais da área
                                          E MUITO MAIS...
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