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Projeto de revitalização de aeroportos regionais

AUDIÊNCIA PÚBLICA

No dia 14 de agosto, foi realizada nas dependências do 
Sindilojas, a reunião, para tratar da reabertura do Aeroporto 
de Uruguaiana.
Presentes ao evento o Deputado Estadual Frederico Antunes, 
autoridades locais, a diretoria do Sindilojas Aerton Auzani e 
Manoel Olinto.

APOIO AO MOVIMENTO DE 
OFERTA DE SERVIÇOS AÉREOS

O Ministro da Aviação, Eliseu Padilha, a convite da comissão 
especial de Aviação Regional da Assembleia Legislativa, 
apresentou o Programa de Desenvolvimento da Aviação 
Regional (PDAR).
O evento foi realizado no SEST/SENAT, em 9 de julho, em 
Uruguaiana, e dele participaram componentes da comissão, 
autoridades da região e militares. O Sindilojas de Uruguaiana 
foi representado pelos diretores Aerton Auzani e Manoel 
Olinto.

GIRO PELO RIO GRANDE

No dia 25 de agosto, em São Borja, aconteceu o evento 
"Desafios da Reforma Tributária".
O evento foi organizado pela Fecomércio-RS, reunindo 
empresários, políticos e lideranças das mais diversas regiões 
do Estado. O objetivo principal foi discutir sobre temas 
relacionados à economia, à política e aos tributos. Para 
discorrer sobre Reforma Tributária, foram convidados os 
palestrantes Marcelo Portugal, Rodrigo Giacomet, Rafael 
Borin.
Sobre PANORAMA ECONÔMICO foram tratados os assuntos: 
evolução da carga tributária, arrecadação, participação dos 
estados e perspectivas.
O PANORAMA POLÍTICO focalizou evolução da carga de 
tributos entre federados, participação da União, dificuldades 
de uma nova distribuição de tributos entre os estados.
Sobre REFORMA TRIBUTÁRIA foram abordados os temas: 
nova divisão do bolo tributário e dificuldades de executá-las. 
REFORMA TRIBUTÁRIA foram abordados os temas: nova 
divisão do bolo tributário e dificuldades de executá-las. 

Através de dados, fornecidos pela Secretaria da Fazenda do 
Rio Grande do Sul e pela Receita Federal, foi comprovado que a 
arrecadação cresce além da inflação do PIB.
Fica, assim, evidente um aumento da carga tributária.
No Rio Grande do Sul, o aumento do ICMS terá efeito paliativo, 
se não forem realizadas reformas estruturais profundas.
Os reflexos desse aumento são evidentes: sobrecarga de 
impostos aos contribuintes, redução da atividade econômica, 
perda da competitividade e do mercado.
Participaram do evento o presidente do Fecomércio-RS Luís 
Carlos Borin, Presidente do Sindilojas de Uruguaiana, o Adm. 
Giancarlo Ferriche Fonseca e os associados Antônio Waz Lopes 
e Antônio Augusto Balestra.

Reforma Tributária

No dia 12 de agosto, foi realizada a 5ª edição do Fórum da 

Sustentabilidade, que teve como objetivo contribuir com o 

desenvolvimento sustentável das empresas no setor terciário. 

O evento foi promovido pelo Sistema Fecomércio – RS. O tema 

do fórum foi "Sustentabilidade empresarial frente à crise 

hídrica e à energética", realizado no Teatro do SESC em Porto 

Alegre. Nesse fórum esteve representando o Sindilojas, o 

Presidente Giancarlo Ferriche Fonseca.

5° FÓRUM DA 
SUSTENTABILIDADE



O Sindilojas de Uruguaiana, engajado na campanha contra o 
ICMS distribuiu cartazes e adesivos no comércio da cidade.

O slogam "BASTA DE TANTO IMPOSTO" é uma campanha da 
entidade sobre o aumento de alíquotas do ICMS, tanto para os 
comerciantes como para os contribuintes.

O Sindilojas, com o objetivo de mobilizar a sociedade, locou 
quatro outoors, localizados na BR 290, BR 472 e na esquina da 
rua Domingos de Almeida e Setembrino de Carvalho.

Para reforçar a campanha, foram distribuídos 500 cartazes e 
800 adesivos no comércio local com o slogam "BASTA DE 
TANTO IMPOSTO".

O diretor institucional Aerton Auzani, representou o Sindicato 
na Mobilização contra o aumento do ICMS, no dia 12 de Agosto 
de 2015, em Porto Alegre. A reunião ocorreu na Assembleia 
Legislativa. O Diretor Manoel Olinto representou o Sindilojas 
na reunião da CDL.

Ainda foi locado um Luminoso Digital, que gerou mais de 200 
inserções diárias, localizado na esquina das ruas 15 de 
Novembro e Presidente Vargas.

CAMPANHA CONTRA O  AUMENTO DE ICMS

No teatro Rosalina Pandolfo Lisboa, em comemoração ao "Dia 

do Comerciante", foi realizado o 7° LIDERA.
O evento reuniu mais de 1.000 pessoas. Dalmir Sant'Ana 

discorreu de forma brilhante o tema. "Motivação e 

Comprometimento". Participaram da palestra lojistas, 

empresários, diretoria do Sindilojas, colaboradores do 

comércio e profissionais liberais. O palestrante deixou a 

mensagem: Para o sucesso profissional e imprescindível 

empregos e oportunidades.

7° Lidera 
Sindilojas apoiou e participou
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O QUE ANALISAR EM UMA EMPRESA?

Como está a saúde financeira da sua empresa? Essa pergunta nos 
faz, muitas vezes, refletir: como eu posso cuidar da saúde financeira 
da minha empresa? Precisamos de dois conjuntos: um os Controles 
Financeiros e o outro os Indicadores Financeiros.
Os Controles Financeiros básicos e necessários são seis: Movimento 
do Caixa Geral, Movimento do Banco, Contas a Pagar, Contas a 
Receber, Fluxo de Caixa, ambos controlados através do regime de 
caixa, ou seja, são registradas as informações no momento em que 
houver o pagamento ou recebimento; e o último controle é o 
Demonstrativo de Resultados, neste as informações são registradas 
através do regime de competência, isso quer dizer que serão 
lançadas as informações de acordo com a competência e o período 
que foram geradas.
A Segunda são os indicadores de desempenho financeiro que são o 
Lucro do negócio, o Ponto de Equilíbrio, representação das despesas 
gerais e vários outros que a empresa desejar ter como indicador. 

Estes indicadores normalmente são calculados através dos controles 
financeiros que a empresa possui.

Enfim sem estes controles a empresa muitas vezes fica a deriva, 
sendo administrada pelo acaso ou experiência do empresário, a 
melhoria do negócio no que tange ao lado financeiro. A empresa 
necessita destes dois conjuntos para que a saúde financeira seja 
acompanhada, gerando resultados positivos.

Anderson Heineck
Administrador, Pós-Graduado em Finanças
Consultor de Planejamento e Gestão Financeira
Proprietário da empresa Alvo Consultoria

FEBRAVAR - Feira Brasileira do Varejo
No mês de julho entre os dias 8 a 10, o Sindilojas Uruguaiana 

participou da 3ª FEBRAVAR (Feira Brasileira do Varejo), 

representado por seu Presidente Adm. Giancarlo Ferriche 

Fonseca (Casa do Criador) e os empresários Antonio Waz 

Lopes (Thaline Joalheria e Óptica), Cristiane Carvalho Fonseca 

(Espinilho Forrageira), Irene Nunes (Zapataria), Luis Antonio 

Kurtz Dotto (Dotto Auto Peças), Milena Luzardo Darde (D-Tudo 

Ferragem), Marcos Cortez (Tecma Comercial Elétrica) e Read 

Barakat (Loja Limiti).
A feira promovida pelo Sindilojas de Porto Alegre, contou com 

mais de 40 expositores em 69 estandes, apresentando as 

principais novidades, tendências e tecnologias para o 

segmento varejista, abordando temas como economia de 

mercado, redes sociais, E - C ommerce e G e s t ã o. 

Paralelamente à Feira, aconteceu o Congresso Brasileiro do 

Varejo, que desde sua 1ª edição em julho de 2013 é sediado 

pela capital gaúcha.
O evento reuniu em palestras, workshops e mesas redondas, 

renomados especialistas como: Eduardo Tevah, empresário e 

especialista em varejo, Ricardo Lemos, Especialista em 

marketing e vendas, autor do best seller "O Vendedor 

Inteligente", Dado Schneider, Doutor em comunicação, Drª 

Regiane Relva Romano, CEO da Vip-Systems Tecnologia & 

Inovação, que palestrou sobre novas tecnologias aplicadas 

aos negócios. Todos unidos falaram sobre o cenário atual do 

varejo.
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