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O Sindicato do Comércio Varejista de Uruguaiana mudou. 

Agora somos o Sindilojas Uruguaiana. Muito além da 

mudança de uma marca, logotipo ou nome, há uma 

mudança de posicionamento. Estamos desde nossa posse, 

em abril de 2014, preparando e executando novas ações e 

buscando novos objetivos.

Neste material explicitamos algumas das ações em 2014. 

E já estamos agindo com muita força e determinação para 

a manutenção destas ações e novidades de 2015. Em 

breve você conhecerá estas novidades.

Comerciante, estaremos ainda mais próximos de você, 

conte conosco.
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Participação na 45ª Convenção Estadual Lojista

Lei dos Free Shops
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é referência
Uruguaiana é uma das cidades mais desenvolvidas da região 
Fronteira Oeste, é referência em vários setores e tem como 
um dos seus pontos principais o comércio. Com uma 
qualidade considerável de lojas e empresas distribuídas pelo 
município, gera capital e por conseqüência gera novos 
empregos a população de Uruguaiana.

Possui também uma grande variedade de categorias, que vão 
desde vestuários, moveis, acessórios, papelarias entre 
outros. Tem como principal ponto de referência o "calçadão", 
do qual gera um fluxo grande de pessoas e consecutivamente 
se torna um ponto favorável as lojas que ali se encontram.

Empresas conhecidas nacionalmente também estão se 
instalando no município, devido a demanda que está sendo 
exigida e consumida pela população da cidade, por esse 
motivo vale ressaltar o quanto nosso comércio é 
desenvolvido, e este segmento tende a crescer cada vez mais.
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como Diretor da Fecomércio RS
O atual Presidente do Sindilojas Uruguaiana, Adm. Giancarlo Ferriche 

Fonseca, foi empossado dia 11 de setembro, como Diretor da 

Fecomércio pelo atual Presidente Luiz Carlos Bohn. A reunião de 

Diretoria ocorrida na sede da entidade, teve como uma de suas pautas a 

posse do Administrador. Com reconhecido trabalho na capital, por ter 

sido Vice Presidente Financeiro do CRA-RS em 2011-2012 e Vice 

Presidente de Relações Externas 2013-2014, da mesma organização, o 

Adm. Giancarlo foi eleito Presidente do Sindilojas de Uruguaiana e 

empossado em abril de 2014, quando iniciou sua trajetória dentro da 

Fecomércio, já contemplada com esta nova responsabilidade. Segundo 

o Administrador: " A Fecomércio é uma das mais importantes entidades 

representativas do Rio Grande do Sul, assim participar de sua Diretoria e 

contribuir com o novo Presidente e sua equipe é uma grande honra!"

Sindilojas presente na FEBRAVAR
O empresário Luiz Antonio Kurtz Dotto, 

Diretor Secretário do Sindilojas Uruguaiana, 

participou da 2ª Feira Brasileira do Varejo, 

em Porto Alegre, nos dias 15, 16 e 17 do mês 

de setembro, que teve a participação de 

aproximadamente 50 expositores, com um 

público calculado em 4 mil pessoas.
Com ampla programação que teve como 

palestrantes; Luiza Helena Trajano, 

Presidente do Magazine Luiza, com o tema: 

Atendimento e Inovação; os grandes 

diferenciais de um negócio e o palestrante 

internacional, Paco Underhill, psicólogo 

comportamental norte-americano, 

especialista em ciência do consumo e autor 

de best-sellers como Vamos às compras e O 

que as mulheres querem ?, cuja palestra 

versou sobre o tema: Eu ? Você ? Quem 

define o varejo ?.
Também houveram nos três dias, mesa-

redonda com os assuntos: Gerando impacto 

no ponto de venda, Mediador: Diego 

Casagrande - Jornalista, Shopping Center. o 

que vem por ai ?, Mediador Alcides Debus - 

Presidente da Rabusch, Novas formas de 

perceber o varejo, Mediador Giane Guerra - 

Jornalista, Varejo, um universo sem 

fronteiras, Mediador Paulo Sérgio Pinto - 

Jornalista e Lideres, visão 360º, Mediador 

Paulo Kruse - Presidente do Sindilojas Porto 

Alegre.

Fórum de economia

Uma agenda para o Brasil
O empresário Antonio Bordignon Balestra, 
representando o Sindilojas Uruguaiana, 
participou do Fórum de Economia - Uma 
agenda para o Brasil, em Porto Alegre, dia 8 
de outubro - 2014.
Na programação o Painel - O que esperar do 
Futuro? com o Professor Samuel de Abreu 
Pessoa, Pós-graduado em economia pela 
Fundação Getúl io Vargas do Rio de 
Janeiro(EPGE/FGV), chefe do Centro de 
Crescimento Econômico do Instituto 
Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) e editor 

da revista "Pesquisa  e Planejamento 
Econômico".

Participou também o Economista Alexandre 

Englert Barbosa, formado pela Universidade 
Federal do Rio grande do Sul, Mestre em 
Economia na Área de Economia Internacional 
e Doutor em Economia Aplicada também pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O Fórum ainda contou com a palestra - 
Energia no Brasil: Problema Conjuntural ou 
Estrutural?, com o Professor Adriano Pires, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ) 
e diretor fundador do Centro Brasileiro de 
Infra Estrutura (CBIE).       

www.sindilojas-urg.com.br



Delegação de Uruguaiana Participa da  
45ª Convenção Estadual Lojista
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A qualificação é um 
elemento indispensável 

para fazer com que nossas
 empresas sejam sustentáveis e

economicamente. 

www.sindilojas-urg.com.br

Visita a fábrica da Dakota

Após dois dias de atividades, lideres do 
movimento lojista e empreendedores de 
diversas partes do Rio Grande do Sul saíram 
de Bento Gonçalves com alguns conceitos 
revistos e com muitas novas idéias para os 
negócios. A Convenção Estadual Lojista 
reuniu mais de duas mil pessoas no Parque de 
Eventos na cidade de Bento Gonçalves, entre 
os dias 14 e 15 de agosto. O tema central do 
evento foi a Qualidade no Varejo, presente 
nas palestras com renomados especialistas 
em marke t ing ,  consumo,  ges tão  e 
comportamento. A qualificação é um 
elemento indispensável para fazer com que 
nossas empresas sejam sustentáveis 
economicamente. Precisamos ensinar nosso 
comércio a viver a nova realidade que o e-
commerce tem proporcionado, por exemplo, 
e a nos adaptarmos a todas mudanças 
comentadas pelos excelentes palestrantes 
que tivemos. 

O coordenador da Convenção Estadual 
Lojista, Marcos Carbone, enalteceu a 
qualidade do encontro e calor humano de 
todos que recepcionaram os visitantes. Esta 
convenção superou todas as expectativas, 
mostrando a dinâmica, a representatividade e 
a força do varejo gaúcho, que se apóia num 
associativismo organizado e diferenciado. 
Este encontro reforçou a necessidade da 
qualidade em tudo o que fazemos, ressaltou o 
coordenador da Convenção Estadual Lojista e 
presidente da CDL Bento Gonçalves, Marcos 
Carbone.

O teor da solenidade de abertura da 
Convenção Estadual Lojista, em Bento 
Gonçalves , foi de união e de otimismo para o 
setor. 

‘‘Temos que entender muito bem a visão de 
nossos negócios. Nessa noite estamos 
cumprindo o nosso dever aprimorando os 
conhecimentos. É como disputar uma final de 
Copa do Mundo para conquistar o nosso 
cliente fazendo uma sociedade mais justa e 
com qualidade de vida. Os salários no RS 
subiram 78% de 2002 a 2012. AS vendas no 
varejo cresceram 55% nesse período e pode 
parecer bom, mas não é. Onde foi parar essa 
diferença.
No sistema financeiro com juros que 
aumentam para combater a inflação e 
encarecem o crédito para nossos clientes‘‘, 
disse o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto 
Koch.

A cidade de Bento Gonçalves, após 5 anos, 
voltou a receber o encontro que é considerado 
o maior para o setor no Rio Grande do Sul.

A delegação de Uruguaiana liderou dois 
ônibus com o apoio do Sebrae-RS, composta 
por empresários associados do Sindilojas e da 
CDL, aproveitou a troca de experiências com 
os comerciantes do Estado, além de se 
atual izar em conceitos, através dos 
palestrantes que enfocaram temas de 
extrema re levância para o setor.  A 
participação em eventos desse porte busca 
aperfeiçoar cada vez mais os associados que 
se disponibilizam a participar de dois dias de 
intensas atividades, É um momento de 
trabalho para quem participa e sai com 
ensinamentos extremamente relevantes para 
a rotina de seus negócios.
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Fronteira Fechada em pleno Século XXI
Surpreendeu-nos a decisão durante a Copa do Mundo, de nossa Polícia 
Federal fechar o acesso novo da Ponte Internacional diretamente a 
nossa cidade! Ao comércio, logicamente contra, não coube voz e 
amargamos mais uma vez, a realidade de "corredor de passagem dos 
hermanos" e o prejuízo advindo disto.
Mais surpreendende ainda é o fato de continuar fechado!! Afinal, 
porque... A abertura, que foi liderada pela CDL Uruguaiana entre outras 
lideranças, teve um grande investimento federal, e tão ou mais 
importante, facilita a vida dos transeuntes e em especial dos clientes de 
nosso comércio.
Continuamos, em pleno século XXI amargando conceitos retrógrados e 
ditatoriais, além disto, pagamos sempre a conta.
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Fórum Regional em Uruguaiana 
 

Realizou-se no dia 30/09/14 no 
Sindicato do Comércio Varejista de 
Uruguaiana - Sindilojas, o fórum 
Regional promovido pela Fecomércio.
O presidente Adm. Giancarlo Ferriche 
Fonseca, acompanhado dos diretores 
Luiz Antonio Kurtz Dotto e o Manoel 
O l i n t o  V e r n e s  B a r r e t o , 
recepcionaram a delegação da 
Fecomércio.

O pres idente da Fecomérc io, 
empresário Luiz Carlos Bohn, realizou 
visita as instalações do Sindilojas 
Uruguaiana e participou de reunião 
com os diretores.
Na reunião do Fórum Regional, a 
partir das 14h, estiveram presentes 
32 pessoas representando os 
Sindicatos da região, bem como a 
delegação da Fecomércio , liderada 
pelo presidente Sr. Luiz Carlos Bohn e 

Sr.  Ademir  Jose Costa,  v ice-
presidente, Andre Sander - Diretor 
Executivo, Derly Fialho - Assessor 
Legislativo , Anderson  Bohrer, 
Gerente de Programas Externos  e 
demais colaboradores.
Também marcaram presença o 
presidente Liones Bittencourt, do 
Sirecom Uruguaiana, Jorge Prestes 
Lopes - Secretario de Indústria e 
Comércio de Uruguaiana. Luiz Tadeu 
Piva - diretor Regional do SESC-RS, 
Vilson Rosa, gerente do SESC - 
Uruguaiana e a Sra. Oni Maria 
Cezimbra Dias, Diretora do Senac 
Uruguaiana.
Fo ram abordados  os  temas : 
Desenvolvimento dos Sindicatos, Lei 
d o s  F r e e  Shop s  -  impa c t o s 
Econômicos para as regiões de 
Fronteira, Questões Regionais e 
Pauta dos Sindicatos presentes.

Fronteira debate 
os rumos do Estado 
em evento da Fecomércio
Santana do Livramento sediou o primeiro encontro 
de 2014 do projeto Giro pelo Rio Grande, promovido 
p e l o  S i s t ema  Fe comé r c i o -RS ,  r e un i ndo 
representantes de sindicatos da Fronteira Oeste 
filiados á entidade. O evento integra o calendário 
anual de atividades da entidade e tem o objetivo de 
ouvir associados e fortalecer a base de atuação do 
sistema no Estado.
Além representantes de Santana do Livramento, 
participaram dos debates sindicatos de Alegrete, 
Bagé, Quaraí, São Francisco de Assis, São Gabriel e 
Uruguaiana.
O encontro aconteceu no Salão de convenções 
Florence, do Jandaia Turismo Hotel, e teve ainda, a 
participação de empresários do setor terciário, 
lideranças de entidades locais, autoridades, 
legislativo da região e imprensa. 
A delegação de Uruguaiana foi a mais numerosa do 
evento, contando com integrantes da Câmara de 
Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e 
Industrial e do Sindicato do Comércio Varejista. 

O presidente da CDL Uruguaiana, Jorge Rafael Urquiza, 
disse que a participação de Uruguaiana em eventos 
desse porte representam a importância do município no 
cenário do comércio do Estado. Salientou ainda que a 
busca por aprimoramento é uma premissa que deveria 
ser seguida como modelo para toda a classe lojista. 
"Estamos em constante aprimoramento, por isso 
necessitamos estar sempre atentos ás informações que 
estão alinhadas á nossa realidade", declarou.
A abertura do projeto foi realizada pelo presidente do 
Sistema Fecomércio-RS, Zildo De Marchi.
Na sua fala o líder do segmento ressaltou a importância 
da participação dos representantes regionais para que se 
distribua a informação nas mais diversas áreas de 
atuação.
Em seguida, foi realizado um painel sobre os desafios do 
Rio Grande nas áreas econômicas, tributária e política. 
Como painelistas convidados estiveram o economista 
Marcelo Portugal, além do consultor tributário Rafael 
Borin e do consultor político Rodrigo Giacomet. Desde 
2011, o projeto Giro pelo Rio Grande percorre cidades 
estratégicas do Estado com a proposta de difundir 
conhecimento da área empresarial. Uma das metas dessa 
integração é levar aos empresários das regiões visitadas 
informações sobre as ações que a Fecomércio-RS e os 
sindicatos da base estadual vêm realizando em prol do 
setor terciário. Também se propõem a conhecer quais são 
os grandes desafios dos empresários gaúchos, além de 
formas de ampliar e otimizar os investimentos nos 
negócios.    
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A aprovação do projeto do Decreto 
Legislativo número 31 de 2013, pelo 
Senado, para que seja suspensa a 
r e s o l u ç ã o  q u e  i m p e d e  o s 
comerciantes de praticar valores 
diferenciados para quem compra 
avista ou no cartão de crédito é um 
grande avanço e trará benefícios 
diretos ao consumidor e a economia 
em geral.
Hoje os empresários, por uma 
necessidade de mercado, constituem 
seus preços com o custo direto 
adicional entre 3 a 5% referente ás 
taxas cobradas pelos cartões de 
crédito.
É de se salientar que os comerciantes 
recebem 31 dias depois da efetiva 
compra,  pagam a lugue is  das 

maquinetas que oscilam entre R$ 
35,00 e R$ 90,00 mensais e ainda 
arcam com a despesa da ligação 
telefônica. Logicamente que tudo é 
custo e despesa repassados aos 
preços!
A quem então interessa OBRIGAR os 
comerciantes a receberem pelo 
mesmo preço em dinheiro ou cartão 
de crédito? Logicamente as grandes 
financeiras e bancos que são 
amplamente favorecidas com esta 
obrigatoriedade.
Ao contrário todos os comerciantes, 
em especial os micro, pequenos e 
médios, e os consumidores são os 
grandes prejudicados pela atual 
legislação, que OBRIGA e ONERA o 
comércio do País.
Assim fica claro, se queremos pagar 
menos é fácil, façamos o certo: avista 
é quando quem recebe tem acesso 
direto ao pagamento e sem desconto!
Desta forma, todos nós consumidores 
pagaremos um preço mais justo!

Quem quer pagar menos?
Por Adm. Giancarlo Ferriche Fonseca

www.sindilojas-urg.com.br
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Preocupados com os crescentes índices de 
roubos e arrombamentos em Uruguaiana, 
representantes das principais entidades 
representativas do município estiveram 
reunidos no dia 11 de julho, com o 
comandante do 1 BPAF (Batalhão de 
Policiamento de Fronteira), Roberto Ortiz, na 
sede da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL).
O presidente do Sindilojas Giancarlo 
Fonseca, disse que tem ouvido relatos de 
comerciantes l igados ao Sindicato, 

preocupados com a situação de insegurança.
S e g u n d o  e l e ,  c a s o s  e nvo l v e n d o , 
principalmente, arrombamentos são 
freqüentes. È importante que busquemos 
juntos, uma saída rápida para essa situação, 
ressalta.
O comandante Roberto Ortiz ouviu 
atentamente o relato dos empresários e 
disse estar ciente das necessidades expostas 
pelos representantes das entidades. Porém, 
ressalta que depende da destinação de um 
efetivo que atenda a demanda local. 

Segundo ele, em média o Estado tem um 
déficit de 40% de policiais militares. De 
alguma forma temos que buscar mais 
atenção das autoridades que decidem , 
enfatiza. Lembra ainda que é importante 
para as estatísticas de que as denuncias e 
registros policiais sejam feitas pelas vitimas.

As entidades, em conjunto com o GGI, 
estarão reunidas para definir ações para o 
caso. 

Sindilojas solicita mais segurança

Seminário sobre 

‘‘Alterações do Simples Nacional’’

O empresário Marcos Cortez, representando o Sindilojas Uruguaiana, 
participou dia 15 de outubro, do Seminário sobre "Alterações do Simples 
Nacional, promovido pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do 
Estado do Rio Grande do Sul - Fecomércio-RS, em Porto Alegre, com as 
recentes modificações implementares na Lei Geral do Simples Nacional pela 
Lei Complementar n 147/2014.
Após a abertura presidida pelo Presidente do Sistema Fecomércio-RS, Sr. 
Luiz Carlos Bohn, seguiram-se as palestras: Universalização do Simples: 
novas atividades - enquadramento e benefícios, apresentada pelo 
Advogado Rafael Borin, consultor Tributário da Fecomércio-RS.
A substituição Tributária do ICMS: eficácia e impacto das alterações, pelo 
SR. Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Receita Federal.
Desburocratização; abertura, fechamento das empresas e o cumprimento 
de obrigações acessórias, pelo Advogado Adão Sergio do Nascimento 
Cassiano, Doutor em Direito pela UFRGS, e finalizando, a palestra o 
Diferencial de alíquotas do ICMS: panorama atual e perspectivas, pela 
advogada Tatiane Correa, Especialista em Direito Tributário e Assessora 
Tributária da Fecomércio-RS.

Comunicação do 

www.sindilojas-urg.com.br

O Sindilojas de Uruguaiana, com os objetivos de valorizar o 
comércio da cidade, motivar os consumidores para compras na 
cidade e proporcionar um maior clima de compras no Natal, 
realizou diversas ações de marketing. A primeira ação foi a 
contratação de espaço no 
Caderno Fronteira Oeste da Zero Hora de sábado, onde 
também podemos explicitar demandas do mercado aos 
colegas lojistas.  A segunda ação foi a contratação de mídia na 
RBS TV, a fim de fomentar a marca do Sindilojas, definindo 
novo posicionamento e promovendo datas, como aconteceu no 
Natal passado, onde duas mídias forma veiculadas provocando 
os clientes ao tema do Natal. E a terceira ação foram os 
investimentos na decoração de 13 quadras comerciais da 
cidade, onde de forma inédita colaboramos para  o 
embelezamento da cidade nesta importante data.
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Reunião sobre a Regulamentação 
Lei dos Free Shops

O  e m p r e s á r i o  A e r t o n  A u z a n i , 
representando o Sindilojas Uruguaiana, 
p a r t i c i p ou  d e  r e un i ã o  s ob r e  a 
Regulamentação da Lei dos Free Shops / 
Lojas Francas Brasileiras de Fronteira 
Secas, em Porto Alegre, na Fecomércio.

E m  c o n j u n t o  c o m  d i v e r s o s 
representantes de outras entidades e de 
legisladores, manteve intenso diálogo 
com equipe da Rece i ta Federa l , 
resultando em sugestões para a 

regulamentação que coincidiram com o 
disposto na Portaria Nº 307, de 17 de 
julho de 2014.
Em especial foram debatidos os seguinte 
temas, que a portaria deixou indefinidos:
- O valor do patrimônio líquido mínimo ou 
garantia equivalente,
- A relação de mercadorias vedadas,
- A documentação que habilita o viajante 
a comprar,
- Os limites quantitativos por tipo e 
procedência da mercadoria,

- Legislação municipal.
O objetivo da reunião foi buscar 
oportunizar ás micros e pequenas 
empresas a participação no processo, 
além de buscar equilíbrio entre: os 
ganhos de empregos nos free shops, nos 
serviços de hospedagem, combustíveis e 
outros; com as perdas do comércio 
estabelecido e da arrecadação tributária 
nos municípios envolvidos e nos 
municípios vizinhos.

O Sindilojas Uruguaiana esteve presente na 
9ª edição da Feira do Empreendedor do Rio 
Grande do Sul, com a participação de 
empresários locais patrocinados pelo 
Sindilojas e com apoio do Sebrae-RS. A feira 
bateu recorde de público nesta última edição 
- 18,5 mil pessoas interessadas em 
empreender ou melhorar o seu negócio foram 
até o Centro de Eventos da FIERGS, em Porto 
Alegre, entre os dias 11 e 14 de setembro. 
Foram quatro dias intensos de atividades 
como atendimento, orientação, capacitação e 
oportunidades para tirar ideias do papel.
Para o presidente do SEBRAE/RS, Vitor 
Augusto Koch, a Feira do Empreendedor é um 
evento consolidado que contribui para tornar 

realidade um dos principais sonhos dos 
brasileiros, que é ter o seu próprio negócio. 
Segundo dados da pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM/2013), esse 

objetivo só fica atrás de comprar a casa 
própria e viajar pelo Brasil. “Estamos muito 
satisfeitos em poder proporcionar aos 
empreendedores gaúchos uma oportunidade 
como esta, reunindo em um só lugar, além de 
capacitações e treinamentos, inspiração para 
quem deseja empreender”, destaca.
De acordo com Koch, o recorde de público 
nesta edição do evento vai ao encontro de 
que, cada vez mais, os brasileiros começam 
um negócio próprio motivados por uma 
oportunidade e não pela necessidade. “Hoje, 
de cada 100 pessoas, 71 abrem sua empresa 
por perceber uma oportunidade e, dessa 
forma, se preparam melhor antes de se 
aventurar no mundo dos negócios. Como 
consequência, as chances de a empresa dar 
certo é muito maior”, analisa.

www.sindilojas-urg.com.br
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