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Liderança do Movimento "Chega de Mordida" 
reúne-se com Governador do Estado, 

Jose Ivo Sartori. 

1° Semestre  |  2015 

 
2015Atividades desenvolvidas 

no primeiro semestre

Durante o encontro que ocorreu dia 10 de março de 2015, foi 
debatida a criação do Fórum para discutir o Imposto de Fronteira. 
Várias entidades, inclusive o Sindilojas Uruguaiana através do Diretor 
Aerton Auzani,  reivindicaram o cumprimento da lei que extinguiu a 
cobrança, medida porém que continua sendo descumprida  pelo 
executivo.
Ao instituir este grupo de discussão, o Governador fez um gesto que 
demonstra a sua  disposição pelo entendimento, o que é muito 
positivo, pois os lojistas estão sufocados por uma condição tributária 
insustentável.

Os líderes do movimento pediram ao Governador gaúcho para que a 
Secretaria da Fazenda encaminhe com brevidade às entidades, um 
estudo detalhado sobre o volume arrecadado com o imposto e qual o 
impacto financeiro do fim da cobrança. Estes números são 
importantes para que os segmentos que necessitam de matéria prima 
proveniente de outros Estados possam chegar a conjunto a uma 
estratégia que resolva de vez essa questão, em benefício do nosso 
Estado.



Panorama atual da Contabilidade
A contabilidade é uma ciência de suma importância para a 
sociedade mundial, pois tem como objeto registrar, quantificar 
e gerenciar o patrimônio das pessoas, empresas, entidades, 
organizações e do governo. No Brasil com a atual conjuntura a 
contabilidade expandiu de tal forma que com a  demanda por 
informações,  controles exigidos por parte da sociedade e do 
fisco tornou-se indispensável independente do porte do 
empreendimento.
A sociedade tem grande participação neste processo  porque 
tem interesse no controle dos empreendimentos existentes no 
país, como por exemplo, saber em qual empreendimento 
investir, se é confiável e seguro, se o empreendimento está 
contribuindo com o crescimento  da região e do país, se a 
legislação trabalhista, previdenciária e fiscal está sendo 
aplicada.Todos os empreendimentos independentes do seu 
porte trazem benefícios à sociedade, por outro lado, se não 
estiverem em conformidade com a legislação serão 
prejudiciais, pois criam concorrência desleal o que podem 
inviabilizar os que estão regulares.
Por outro lado, o próprio governo contribui para o crescimento 
e expansão da contabilidade ao criar e administrar novos 
meios de controle tributários e fiscais, como por exemplo, o 
projeto denominado SPED (Sistema Público de Escrituração 
Digital), no qual  o profissional contábil têm participação 
direta, pois é ele o responsável pela geração  e envio das 
obrigações  acessórias  ao fisco.  
As obrigações acessórias tornaram-se complexas nos últimos 
anos e tornou-se uma fonte de arrecadação, quando 
apresentadas com incorreções ou imperfeições geram multas 
que em alguns casos inviabilizam a continuidade do 
empreendimento. 

Há mais ou menos uma década as empresas basicamente 
informavam ao fisco o faturamento, o total da remuneração 
dos seus colaboradores, sócios e autônomos e o valor dos 
tributos apurados. Porém com a criação do SPED esta 
realidade se modificou drasticamente, pois se passou a prestar 
informações em tempo real e com detalhamento total da 
operação realizada. 

A empresa ao emitir uma nota fiscal eletrônica está 
informando ao fisco o detalhamento total da operação 
realizada como vendedor, comprador, transportador, produtos, 
quantidades, valores, formas de pagamento, nomenclatura 
comum do MERCOSUL (NCM), situações tributárias entre 
outras informações. Em posse destas informações o fisco tem 

condições plenas de fazer o cruzamento de informações e 
verificar se as declarações e recolhimentos efetuados pelas 
partes estão em conformidades com as operações realizadas.
Porém, não é somente através da nota fiscal eletrônica que o 
fisco recebe informações sobre as operações realizadas pela 
empresa, existem também outras informações prestadas pela 
empresa no qual o profissional da contabilidade tem ação 
direta, como por exemplo: a) EFD-Contribuições: declara a 
apuração do PIS-Pasep, COFINS, e a CPP da desoneração da 
folha de pagamento; b) SPED-Fiscal e GIA: declaram a 
apuração do ICMS a recolher; c) ECD (Escrituração Contábil 
Digital): através de arquivo eletrônico são enviadas ao fisco 
federal o livro diário, razão, balanço, balancete, apuração do 
resultado do exercício, etc.; d) ECF (Escrituração Contábil 
Fiscal): declara a apuração do IRPJ - imposto de renda pessoa 
jurídica e a CSSL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,  na 
modalidade do lucro presumido e  do lucro real; e) DCTF: 
demonstra ao fisco os créditos e débitos de tributos federais 
administrados pela Receita Federal do Brasil; f) DEISS: declara  
a apuração e Retenções do ISS; g) E-Social: está em 
implantação e tem como finalidade gerir as informações sobre 
o departamento de pessoal e prestadores de serviços às 
empresa. Neste projeto está incluído o empregado doméstico 
e o rural, sendo este o mais complexo do projeto SPED, pois 
conta com a participação da Receita Federal do Brasil, 
Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa 
Econômica Federal e Ministério Público do Trabalho.
Com esta nova realidade o empresário deve estar em 
constante contato com o seu profissional da contabilidade, 
pois é ele que possui conhecimento e experiência para auxiliar 
na gestão, administração, operação e cumprimento destas 
novas regras. 

Também deverá proporcionar acesso às informações sobre as 
operações realizadas disponibilizando recursos como sistema 
de automação comercial confiável, relatórios gerenciais, 
financeiros e físicos do estoque, jornada de trabalho de seus 
colaboradores, entre outros, a fim de evitar futuros passivos 
tributários, trabalhistas e previdência junto ao fisco. 

Luiz Manoel Alves Trindade
Presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de Uruguaiana
Sindcur.

Contador CRC/RS 35.805
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Treinamento com consultora 
da Fecomércio 
O Sindilojas Uruguaiana realizou no dia 13 

de abril de 2015, treinamento de seus 

funcionários e Diretoria, com a renomada e 

experiente consultora da fecomércio-rs, Sª 

Maria Adamoli.
A consultora participa do Sistema de 

Excelência em Gestão Sindical (SEGS), da 

Fecomércio sendo docente do MBA 

Corporativo do Varejo, na CDL de Passo 

Fundo.
Graduada em Serviço Social, tem MBA O 

empreendedor e a Cultura Humanista e 

cursou especialização em Psicologia pela 

U n i v e r s i d a d e  E s t a d u a l  d e  S ã o 

Petersburgo, na Rússia.
Possui 20 anos de atuação em consultoria 

e treinamentos empresariais e 12 anos de 

atuação no Programa Gaúcho de 

Qualidade e Produtividade (PGQP), como 

aval iadora do sistema de gestão, 

examinadora do Prêmio Qualidade RS e 

instrutora franqueada.

O Projeto LIDER é mais um evento em que o Sindilojas se fez presente, 
na pessoa do empresário associado, Sr. Antonio Balestra, realizado 
16/01/2015 na cidade de Bagé.
Esse projeto do SEBRAE/RS visa mobilizar e integrar lideranças com 
objetivo de desenhar e definir um plano estratégico e um sistema de 
governança, criando um método de acompanhamento e controle de 
gestão do desenvolvimento da região da Fronteira-Oeste. Contando 
com a participação do setor Público, Privado e Terceiro Setor.
Dando prosseguimento a esse curso, o Presidente, Adm. Giancarlo 
Ferriche Fonseca participa mensalmente de reuniões de trabalho.

Projeto LIDER

Sindilojas 
presente na
inauguração 
da ACLAN
No dia 24 de abril de 2015 esteve representando o Sindilojas 

Uruguaiana, o Diretor Sr. Luiz Antonio Kurtz Dotto, na inauguração 

da ACLAN (Associação de catadores de lixo amigos da natureza). 

Com a inauguração desta associação um passo muito importante 

foi dado para o encerramento do lixão, que há 30 anos é um grave 

problema social.
A empresa que construiu o Centro de Triagem de resíduos sólidos 

foi a Construtora Hemzek Ltda, vencedora do processo de 

licitação. Os trabalhadores farão a seleção do material reciclável, 

que começou a ser coletado em outubro de 2014. Além da 

Prefeitura, ACLAN e Governo do Estado, vários órgãos e entidades 

atuaram para concretizar este projeto. O Sindilojas Uruguaiana, 

como entidade representativa, concorda que estas ações sejam 

muito importantes para o caráter social e desenvolvimento de 

Uruguaiana.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE 

INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGOS

A Agência Municipal de Intermediação de Empregos, 

Departamento da Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio, Turismo e Trabalho, têm sido importante elo 

entre empregadores e candidatos a vagas de empregos 

no município de Uruguaiana. No ano de 2014, foram 

encaminhados para o mercado de trabalho 1.021 

candidatos.
Sua empresa pode tornar-se parceira da Agência de 

Empregos através de anúncio de vagas conosco, onde, a 

partir do perfil traçado por sua empresa, os candidatos 

são pré-selecionados e encaminhados para a seleção do 

cargo. 
O público em geral pode também, encaminhar currículos 

para se candidatar às vagas disponíveis, sendo também 

possível compor o banco de dados para vagas futuras. O 

serviço é totalmente gratuito e auxilia na contratação de 

bons colaboradores.
A Agência de Empregos, está localizada na Esplanada da 

Estação, com horário de funcionamento das 8:00 às 

12:00 e das 14:00 às 18:00 de segunda à sexta-feira e 

atende pelo telefone 3411.8762 e endereço eletrônico 

agenciadeempregos@uruguaiana.rs.gov.br 



Uruguaianense com o Secretário de Segurança 
Encontro de Comitiva 
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Educação continuada é para todos  !

Paulo Henrique C. Brum
Educador Profissional e Consultor na 

MAX Decisões Estratégicas
paulo@maxestrategia.com.br

www.sindilojas-urg.com.br

Atualmente as organizações movem-se 
em um contexto extremamente 
dinâmico e instável devido as mudanças 
g lobais  e loca is  que impactam 
diretamente no ambiente social e 
econômico dos países, regiões e 
cidades. Aos profissionais e empresários 
que atuam neste mundo desafiador 
cabe o aprimoramento constante de 
suas competências para sobreviver aos 
mais variados cenários que surgem 
rapidamente.

E s t e  amb i en t e  mu tan t e  e  em 
desenvolvimento exige resposta dos 
empresários, trabalhadores e da 
sociedade em geral. Nesta perspectiva 
surge a Educação Continuada ou 
Permanente como roteiro seguro e 
eficaz. Seu conceito traduz que “sempre 
podemos aprender algo novo” ou 
“nunca é tarde para aprendermos” 

novas atitudes, comportamentos ou 
habilidades indispensáveis para a 
m e l h o ra  d o  s e r  e m  t o d a s  a s 
circunstâncias da vida.
A ideia de Educação Continuada 
pressupõe uma condição ao indivíduo 
de uma busca incessante de saberes, 
seja através da leitura, de cursos, 
oficinas, seminários, palestras ou outras 
estratégias de aprendizagem que 
estiverem a sua disposição, por 
imposições profissionais ou por sua 
própria iniciativa.
Enfim, a busca de d i ferenc ia is 
competitivos, crescimento pessoal e 
profissional, sustentabilidade, inovação 
ou sobrevivência em mercados 
agressivos inclui a educação como meio 
indispensável para alcançar tais 
objetivos. Lembre-se que: seu futuro 
está em suas mãos!
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Diante do quadro crescente nos índices de violência e falta 

de segurança de nossa cidade, várias entidades entre elas o 

Sindilojas Uruguaiana, representado pelo Presidente 

Giancarlo Ferriche Fonseca e o associado Sr. Antonio 

Balestra , reuniram-se  no dia 01 de abril  de 2015  com o 

Secretário de Segurança Pública do RS, Sr. Wantuir  Jacini na 

cidade de Porto Alegre .
Uruguaiana está sendo muito prejudicada pela falta de 

segurança, como por exemplo, na área dos transportes, 

devido aos constantes ataques ao Porto Seco.
Em consequência da falta de segurança, várias empresas 

estão deixando de passar suas cargas por Uruguaiana, 

apesar do mesmo ser ponto de referência em qualidade de 

atendimento, pela especialização do quadro dos operadores 

do comércio exterior.
A comitiva tem por objetivo assegurar que a Secretaria de 

Segurança Pública, aumentará o contingente de policiais 

atuantes em Uruguaiana, para garantir um melhor 

atendimento no entorno do maior Porto Seco da América 

Latina. Hoje o quadro é muito aquém das necessidades 

locais.
Um estudo por parte da Secretaria de Segurança Pública, da 

possibilidade de direcionar à principal cidade do Oeste do 

Estado um comando regional da Brigada Militar, neste 

momento muito longe de Uruguaiana.

É projeto também há muito tempo, a instalação de uma 

equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) em Uruguaiana, 

no caso de acidentes ou crimes, há uma considerável 

demora na chegada de peritos que venham de outras 

cidades. Para este projeto inclusive uma sala estaria sendo 

especialmente preparada na Santa Casa de Caridade.
O SINDILOJAS espera de fato que todos os objetivos sejam 

realizados, para melhoria em todos os aspectos de nossa 

cidade.           
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Workshop com Eduardo Tevah
A Arte de Gerenciar uma Empresa

Foi promovido dia 18/06/2015, workshop como Sr. Eduardo Tevah, 

um dos mais consagrados palestrantes do Brasil, que se realizou na 

Sede do Sindilojas Uruguaiana, obtendo grande êxito e sucesso. 

Eduardo Tevah é formado em Administração pela UFRGS com 

especialização em Gestão de Pessoas, possui cursos de especialização 

na Europa e Estados Unidos, é autor de cinco livros com mais de 200 

mil exemplares vendidos.

 Foram disponibilizadas 40 vagas, todas preenchidas com 10 dias de 

antecedência. O Presidente do Sindilojas Uruguaiana, Administrador 

Giancarlo Ferriche Fonseca, destacou o papel da entidade: 

"oportunizando uma tarde de aprendizado, desenvolvimento, 

conhecimento e troca de informações entre os profissionais 

participantes e o renomado facilitador". 

O Sindilojas recebeu a visita do Sr. Arno Gleisser, Vice-Presidente da 
Fecomércio, sendo recebido pelo Presidente Giancarlo Ferriche 
Fonseca. Foram tratados temas referentes a Lei dos Free Shops e 
manifestações da Fecomércio com a Receita Federal, conforme 
interesse dos comerciantes.

Nos dias 22 e 23 de maio, o Sr. Anderson Heineck da 
Alvo Consultoria, esteve no Sindilojas prestando 
serviços e trabalhando com os funcionários o 
mapeamento de processos.

O workshop falou sobre "A Arte de Gerenciar uma Empresa" com 

tópicos referentes à:

Como vender mais baseado em diferenciais competitivos?

Como atua o Líder em momentos de adversidade econômica? 

Como ter uma equipe focada em metas e resultados?

Como motivar e remunerar equipes de vendas?

Vice-Presidente da Fecomércio 
visita o Sindilojas

Consultoria 
Mapeamento de processos
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A Prefeitura Municipal de Uruguaiana, através da Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo e Trabalho informa aos empresários a documentação 
necessária para encaminhamento de pedido de Alvará de Localização e 
Funcionamento:
. Registro na Junta Comercial (Contrato Social ou Declaração de firma 
individual);
. CNPJ;
. Contrato de Locação e Autorização do Proprietário (caso imóvel 
alugado);
. Requerimento Preenchido;
. Carteira de Identidade e CPF;

Os processos podem ser protocolados das 08h00min às 17h30min, no 
setor de atendimento do Prédio Administrativo II, sito rua Santana, 2467. 
O trâmite do processo pode ser acompanhado na Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo e Trabalho, em horário comercial.
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informativo Sindilojas

O Diretor do Sindilojas Uruguaiana, Sr. Aerton 
Auzani,  participou nos dias 15,16 e 17 de abril, no 
31º Congresso Nacional dos Sindicatos Patronais, 
representando a entidade.

Congresso Nacional

Fórum sobre negociações coletivas Copersind

ENCAMINHAMENTO DE ALVARÁS DE 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

. PPCI atualizado;

. Taxa expediente;

. Certidão de Zoneamento.

No dia 25 de março de 2015, foi realizado 
Fórum do Copersind promovido pela 
Fecomércio – RS, onde foram debatidos 
temas sobre negociações coletivas e os 
aspectos econômicos que envolvem este 
processo.
O Fórum ocorreu no centro de Eventos 
do Hotel Plaza São Rafael em Porto 
Alegre e foi aberto pelo presidente da 
Fecomércio – RS, Sr. Luiz Carlos Bohn, 

que destacou a importância das relações 
entre empresas e os s indicatos 
patronais.
Logo após, houve palestras sobre 
economia, negociações coletivas e sobre 
o piso regional, que foi conduzida pelo 
consultor jurídico da Fecomércio, Dr. 
Flávio Obino  Filho.
N e s t e  F ó r u m ,  p a r t i c i p a r a m 
representando o Sindilojas Uruguaiana, 

o Presidente Giancarlo Ferriche Fonseca 
e o Diretor Sindical, Sr. Marcos Cortez   
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