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PARTICIPE DO 
FORTALECIMENTO 
DA CATEGORIA! 

Para que o Sindihotel siga existindo, 
a sua colaboração e participação são 
fundamentais. Por isso, aproveitamos 
para lembrá-lo sobre a importância 
de ser um participante e poder seguir 
contando conosco para: celebrar 
negociações e acordos coletivos de 
trabalho, conciliar conflitos entre 

participantes e autoridades admin-
istrativas e judiciárias, prestar 
assessoria jurídica preventiva para 
questões trabalhistas e tributárias, 
promover cursos, workshops e 
palestras de interesse dos 
hoteleiros e moteleiros das regiões 
assistidas pelo Sindicato. 

realiza negociações administrativas, 
como no caso do Ecad (Escritório 
Central de Arrecadação e 
Distribuição), por exemplo.
Se você deseja ajuda do Sindihotel 
para a negociação de sua dívida com 
o Ecad, entre em contato conosco 
através do e-mail sindihotel@sindiho-
tel.org.br

O Sindihotel REPRESENTA  
a categoria e seus interesses em 
ações que, cada empresário, de forma 
isolada, não conseguiria executar. O 
principal exemplo disso se dá na 
esfera política, na qual o Sindihotel, 
em defesa da categoria, acompanha 
os andamentos dos projetos de lei 
que atingem, diretamente, o setor e 

dos Associados, que assessora os 
empresários do ramo em questões 
trabalhistas e cíveis. 
- Escritório Rafael Pandolfo 
Advogados Associados, que 
assessora os participantes em 
questões tributárias. 
Se você necessita de auxílio jurídico 
para alguma dessas questões, nos 
escreva um e-mail sindihotel@sindiho-
tel.org.br

O Sindihotel ASSESSORA  
Contamos com a parceria de três 
escritórios de advocacia para auxiliar 
os participantes em questões jurídicas. 
São eles: 
- Escritório Flávio Obino Filho 
Advogados, que cuida de 14 
convenções coletivas de trabalho nas 
regiões que contam com a represen-
tação do Sindihotel.
- Escritório Aguiar Toledo Advoga-

parte do cotidiano das empresas. 
Além das qualificações presenciais, a 
novidade são os cursos EAD. 
Consulte o nosso site para acessar a 
nossa programação presencial e a 
lista de cursos EAD www.sindiho-
tel.com.br

O Sindihotel QUALIFICA
O sindicato tem trabalhado em 
parceria com o Senac no desenvolvi-
mento de cursos customizados para o 
segmento de Meios de Hospedagem, 
que são voltados tanto para os 
gestores quanto para as equipes e 
tratam de temas atuais e que fazem 

NOSSA MISSÃO

Representar,orientar os meios de hospedagem, fomentando seu desenvolvimento. 

NOSSA VISÃO

Liderar os meios de hospedagem, com reconhecida influência no desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. 
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SINDIHOTEL APOSTA EM FREE SHOPS DO LADO BRASILEIRO 
PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA FRONTEIRA
por Manuel Suárez, presidente Sindihotel

A regularização de free shops do lado 
brasileiro da fronteira está prestes a 
ser consolidada. De acordo com a lei 
12.723, as lojas francas poderão ser 
instaladas em cidades gêmeas (só no 
Rio Grande do Sul são 11) com mais 
de 2 mil habitantes. A cota por CPF 
para compras do lado brasileiro será 
de US$ 300. O sistema informatizado 
de controle da Receita Federal já está 
em teste, e tudo indica que a forma- 
lização para a instalação dos free 
shops ocorrerá dentro dos próximos 
meses.
O presidente do Sindicato Intermunici-
pal da Hotelaria no Rio Grande do Sul 
(Sindihotel), Manuel Suárez, acredita 
que os free shops do lado brasileiro 

trarão maior desenvolvimento para as 
regiões fronteiriças. Segundo ele, 
além de concentrar parte do capital 
desprendido pelos turistas em 
compras em território nacional, esse 
tipo de comércio aumentará o fluxo 
turístico nas cidades brasileiras que 
fazem divisa com países vizinhos. “O 
turismo de compras tem potencial 
para desenvolver outros setores, 
como o gastronômico, hoteleiro e de 
eventos”, esclarece.
Ainda de acordo com Suárez, o 
aumento do número de visitantes 
nessas regiões poderá chamar a 
atenção do governo, que precisará 
melhorar o investimento nas rodovias 
e postos da polícia federal e 

NOSSA VISÃO

Liderar os meios de hospedagem, com reconhecida influência no desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. 

promover a união da categoria. A 
cada encontro, o Sindihotel leva 
alguns temas e palestras de interesse 
dos participantes, como a nova 
legislação trabalhista, gestão das 
relações de trabalho, Ecad, gestão 
de finanças, novidades em forneci-
mento de energia  solar, acompanha-
mento do mercado para as vendas 
online, entre outros. 

O Sindihotel INTEGRA   
O sindicato vem promovendo uma 
série de encontros, reunindo 
empresários do ramo, em diversas 
cidades do Rio Grande do Sul, entre 
elas Canoas, Santa Cruz do Sul, Ijuí, 
Jaguarão, Rio Grande, Alegrete, 
Santana do Livramento. O intuito é 
agregar os hoteleiros e moteleiros das 
cidades e regiões  para trocarem 
ideias e experiências, além de 

- Intermediação com negociações 
junto ao Escritórios de Direitos 
Autorais (Ecad); 
- Participação nos Encontros de 
aproximação com participantes de 
todas as regiões atendidas pelo 
Sindicato;
- Aquisição facilitada para Cartão 
empresarial Sesc/Senac;
- Desconto Especial com Instituições 
parceiras –  Escola Senac 

O Sindihotel BENEFICIA
Confira, abaixo, alguns benefícios para 
quem é participante:
- Parceria com escritórios de advoca-
cia, que além de assessoria gratuita, 
praticam valores diferenciados para 
participantes;
- Parceria com agência de publicidade 
também com valores diferenciados 
para participantes;
- Cursos, palestras e workshops  com 
valores subsidiados ou gratuitos; 

rodoviária. Em 2017, 89,47% dos 
turistas estrangeiros que passaram 
pelo Rio Grande do Sul utilizaram as 
vias terrestres – a maior parte deles 
argentinos e uruguaios. “Um dos 
maiores desafios do turismo gaúcho é 
fazer com que os turistas estrangeiros 
- e também os brasileiros que visitam 
o Uruguai e a Argentina -  não utilizem 
o nosso estado apenas como 
passagem. Por isso, criar atrativos 
aqui é tão importante. O Sindihotel 
vem ajudando diversos meios de 
hospedagem do interior do estado a 
pensar o desenvolvimento de suas 
regiões, levando cursos, eventos e 
palestras”, explica Suárez.


