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Decoração Natalina 
embeleza Uruguaiana a  

espera de2016

O Sindilojas de Uruguaiana, no intuito de contribuir para um Natal com 
melhores resultados em vendas, organizou e financiou a estrutura decorativa das

 13 principais quadras comerciais do centro da cidade. 

Além disso, investiu em mídia na RBS TV, com a temática natalina afim 
de conjuntamente com outras ações "criar o espírito natalino". 

         Edição Janeiro / Fevereiro 2016

INFORMATIVO
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CONFRATERNIZAÇÃO DO SINDILOJAS

O Sindilojas Uruguaiana realizou no dia 28 de dezembro sua confraternização de final de ano, com seus associados e convidados especiais. O 
jantar ficou a cargo do Chef de cozinha Dudu Ferreira e no presente evento, em um clima de descontração, foram entregues aos associados e 
colaboradores do Sindilojas, cestas comemorativas ao Natal. 
Estiveram presentes os convidados especiais: Marcelo Erasmo Temp, Gerente Geral da Caixa Econômica Federal; Vilson Onei Oliveira da Rosa, 
Gerente da unidade do SESC Uruguaiana; Presidente do Sindicato dos Restaurantes, Hotéis, Bares e Similares, Lauro Mocellin; José Finkler, 
Conselheiro Fiscal do Sindicato dos Bares e Hotéis de Uruguaiana; Sr. José Nilton da Silva Cunha e  Sr. Paulo Ricardo da Silveira Magirena.

CAFÉ
COM NEGÓCIOS

Nos dias 7 e 15 de outubro os Diretores do Sindilojas, Aerton Auzani, Luiz Antonio Kurtz Dotto e 
Manoel Barreto, receberam nas dependências do Sindilojas representantes das principais entidades 
da cidade, foi discutido o não fechamento do acesso pela Rua Vasco Alves que visa facilitar o acesso 
dos Argentinos que ingressam pela Ponte Internacional. Também foram tratadas ações que 
estimulem as vendas no comércio de final de ano.

Os Diretores do Sindilojas Aerton Auzani e Manoel Barreto estiveram 
reunidos no Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre 
(DNIT), no dia 5 de outubro, juntamente com o Engenheiro Pablo 
Teonas May e o Engenheiro Pedro Luzardo Gomes, onde foi solicitada 
a colocação de placas indicativas no início das ruas Vasco Alves e 15 
de Novembro, local onde existe um grande fluxo de turistas.

REUNIÃO COM DNIT

No dia 28 de outubro, os Diretores Aerton Auzani e Manoel Barreto, 
reuniram-se no Sindilojas juntamente com o Secretário Municipal de 
Segurança e Trânsito, Sr. José Clemente da Silva Corrêa e o Sr. Edson 
Mainardi, Presidente do Conselho de Turismo, os quais trataram dos 
seguintes assuntos: Colocação de placas de Sinalização e segurança 
do comércio de Uruguaiana.

SEGURANÇA



O Sindilojas promoveu  em  sua  sede,  no  período  de  24  de novembro a 11 de dezembro, 
a 1ª edição do Curso de Espanhol Orientado ao Comércio, ministrado pela Profª Maria 
Vanessa Rojas González, com uma carga horária de 15 horas, o curso capacitou 25 alunos, 
tendo como objetivo, qualificar os vendedores do comércio de nossa cidade. 

PROMOVIDO NO SINDILOJAS

Com o objetivo de colaborar com a capacitação das empresas do Comércio Varejista, o Sindilojas Uruguaiana 

firmou um convênio com a Faculdade UNINTER. Este convênio já está apto e possibilita desconto de 10% nas 

mensalidades nos cursos de Bacharelado para os Empresários, familiares e funcionários das empresas 

contribuintes ao Sindilojas.

CONVÊNIO COM A FACULDADE UNINTER

O Presidente do Sindilojas Uruguaiana, Giancarlo Ferriche Fonseca, participou do Congresso 
Nacional do Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomércio 2015). 
O encontro foi promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), no Rio de Janeiro, o evento reuniu representantes de federações e sindicatos patronais 
do comércio de todo o Brasil.

José Afonso Pastore
Professor da 
Universidade
de São Paulo - USP

CURSO DE

 ESPANHOL

SICOMÉRCIO 2015

O Sindilojas realizou nos dias 16 e 17 de novembro, o 2º Workshop de Neurovendas com o Professor da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) Oswaldo Paleo. A princípio seria realizada apenas uma turma, porém devido à alta demanda, o Sindilojas trabalhou no 
planejamento de uma nova turma para suprir o interesse do comerciante. O evento contou com 67 participantes e foi encerrado com grande 
satisfação.

NEUROVENDAS WORKSHOP

CURSO D-OLHO NA QUALIDADE
O Sindilojas em parceria com o Sebrae promoveu o curso D-OLHO NA QUALIDADE que visa 
implantar a filosofia do 5S e o método do D-Olho (descarte, organização, limpeza, higiene e 
ordem mantida) a fim de combater desperdícios, otimizar recursos, melhorar o bem estar, 
mental e social de todos. O curso aconteceu na sede do Sindilojas no período de 8 de 
setembro a 5 de outubro, com a carga horária de 16 horas, contou com a presença de 17 
participantes e foi ministrado pela consultora do Sebrae e Administradora Cintia Martínez. 

Na foto Presidente do Sindilojas Uruguaiana e 
a Gestora Polo Uninter de Uruguaiana Cristina Dri.
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O Diretor do Sindilojas Manoel Barreto participou de uma reunião no 
dia 11 de outubro no prédio da SEMIC, juntamente com o Secretário 
Municipal de Segurança e Trânsito, Sr. José Clemente da Silva e o 
Conselho de Turismo de Uruguaiana. Na reunião foi tratada a 
confecção de 9 placas indicativas no centro da cidade em caráter de 
urgência, onde se reuniram as entidades para a confecção das 
mesmas com recursos próprios.

REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE

SEGURANÇA

Os Diretores do Sindilojas, Aerton Auzani e Manoel Barreto, 
estiveram presentes no dia 29 de outubro, no jantar de 
confraternização com o Secretário de Segurança Pública Wantuir 
Jacini e o Deputado Estadual Frederico Antunes, o qual aconteceu 
na sede da CDL.
O Secretário afirmou em seu pronunciamento que não 
disponibilizará o efetivo da Brigada Militar, para a operação golfinho, 
já que Uruguaiana está entre as 19 cidades com o maior índice de 
ocorrências registradas. 

REUNIÃO ENTRE ENTIDADES 
E O PODER EXECUTIVO

Foi realizada uma reunião no gabinete do Prefeito Luiz Augusto 
Schneider, no dia 13 de outubro, onde foram tratadas ações que 
formalizem o comércio local, também foi discutida uma ampliação 
em programas de capacitação profissional e a regularização do 
pequeno comerciante.
Estiveram presentes representando o Sindilojas os Diretores Aerton 
Auzani e Manoel Olinto Barreto.

O Sindilojas Uruguaiana iniciou no mês de janeiro, a implantação do 
Serviço de Relacionamento com os comerciantes e empresários do 
ramo varejista de Uruguaiana. Neste serviço estão sendo 
informadas as atividades realizadas durante o ano e sobre a 
disponibilidade de utilização de suas salas: Sala de Reuniões, Sala de 
Trabalho, Sala de Treinamento, Plenário, Salão de Festas e o 
convênio com a Faculdade UNINTER. O Serviço de Relacionamento 
também tem como objetivo, atualizar os dados cadastrais para que o 
comerciante receba o informativo, e-mail, convites 
e guias de contribuição.

REUNIÃO NA SEMIC SERVIÇO DE RELACIONAMENTO
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