
- Cartão SESC/SENAC modalidade Comerciante

- Descontos nos cursos, capacitações e eventos da

  Escola do Varejo

- Utilização gratuita dos espaços da Casa do Comerciante

- Convênio Gestra Medicina e

  Segurança do Trabalho

- Convênio Cindapa

- Convênio Universidade Uninter

Seja um associado e desfrute dos seguintes benefícios:

Se você não pertence ao comércio varejista, também pode ser nosso associado! entre em contato: antendimento@sindilojas-urg.com.br ou (55) 3412 3264
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MISSÃO SINDILOJAS NA FBV 2017

Nos dias 12, 13 e 14 de julho aconteceu em Porto 
Alegre a 5ª Edição da Feira Brasileira do Varejo – FBV 
2017, e o 5º Congresso Brasileiro do Varejo. O Sindilojas 
Uruguaiana não ficou de fora, uma comitiva com 15 
diretores e associados esteve presente no segundo e 
terceiro dia do evento.

Os presentes puderam conhecer stands com as 
últimas novidades do varejo brasileiro, além de assistir 
palestras, painéis e workshops com nomes importantes 
como: Paulo Correa, Presidente da C&A, Murilo 
Gun,comediante e professor de inovação, Prof. Dr. Dado 
Schneider, Maurício Vargas, CEO da Reclame Aqui, 
Wesley Barbosa, Business Partner do Facebook, Luís 
Arthur Nogueira, diretor da ISTOÉ Dinheiro, entre outros 
importantes nomes.

Foram dois dias de intenso aprendizado e grande 
oportunidade de network para os associados participan-
tes da Missão. A 5ª Edição da FBV contou com 60 
estandes, 2 mil m² de estrutura e mais de 6 mil visitantes. 
A Missão Sindilojas na FBV 2017 contou com o apoio do 
Sebrae RS.



GIRO PELO RIO GRANDE 
BRASIL EM REFORMAS - EDIÇÃO ALEGRETE

o dia 02 de agosto, o 
Sindilojas Uruguaiana, Nrepresentado pelo seu 

Tesoureiro Sr. Manoel Barreto, 
esteve reunido com o Prefeito 
Ronnie Mello, com o Vereador José 
Clemente Corrêa da Silva e lideran-
ças setoriais.

A reunião com o chefe do executi-
vo teve por objetivo avançar em 
planos voltados para o desenvolvi-
mento do Município, em especial os 
projetos a serem desenvolvidos 
através FUMDECI (Fundo Municipal 
de Desenvolvimento do Comércio e 

 EXECUTIVO, LEGISLATIVO 
E ENTIDADES EMPRESARIAIS UNIDOS 

PELO DESENVOLVIMENTO

 Sindilojas Uruguaiana participou no último 
dia 15 de agosto do evento Giro Pelo Rio OGrande, promovido pela Fecomércio-RS na 

cidade de Alegrete. Uma comitiva de 20 pessoas, 
entre dirigentes e associados do Sindilojas puderam 
acompanhar as apresentações sobre a Reforma 
Tributária com a Advogada Tatiane Correa, Reforma 
Trabalhista com o Advogado Eduardo Raupp e a 
Reforma Previdenciária com o Economista Marcelo 
Portugal, todos consultores vinculados a Fecomércio-

 

a manhã do dia 15 de agosto o Sindilojas 
Uruguaiana recebeu a visita da Presidente Ndo Sindilojas Caçapava, Srª Inês Kanheski e 

da Multiplicadora de Excelência do Senac Uruguaiana, 
Clarisse Oliveira.

O objetivo da visita foi a realização da avaliação de 
Consenso do Sistema de Excelência em Gestão 
Sindical - SEGS, promovido pela Confederação 
Nacional do Comércio - CNC.

Nesta última etapa foram verificadas pela avaliado-
ra externa todas as evidências citadas no Relatório de 
Gestão do Sindicato.

Cerificado em 2016, o Sindilojas Uruguaiana busca 
novamente a certificação no Ciclo 2017..

da Indústria) e do 
FUNDRU (Fundo de 
Desenvolvimento Rural 
de Uruguaiana).

O Diretor Manoel 
Barreto entregou ao 
Prefeito um ofício com importantes 
sugestões sobre a utilização dos 
recursos do FUMDECI.

A reunião foi protagonizada pelo 
Vereador José Clemente Corrêa da 
Silva e contou com a presença do 
Secretário de Governo Paulo Fossari, 
a Presidente da CDL Luciane Lopes, a 
Diretora Executiva da ABTI Gladis 

Rua Santana, 2951/11 - 55 34124997

(55) 99962.2795

Zapataria Sapatos Bolsas

@zapatariashoes
 3411- 0745        Rua Duque, 1981            @mercattoshoes    

Avaliação de 
Consenso SEGS 2017

Vincy, o Presidente da ACIU Luis 
Oscar Kessler, o Presidente da 
Agência de Desenvolvimento Luiz 
Augusto Schneider, o Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Olibio Freitas e a Presidente da 
Cooperativa de Leite da Fronteira 
Oeste Marlene Andrade.



Nos dias 25 de agosto de 1º de 
Setembro, na Casa do Comerciante, foi 
realizado mais um curso do programa 
Escola do Varejo Sindilojas. O curso de 
Vitrinismo, com a professora do Senac 
Santana do Livramento, Leniza Coelho, 
contou com 25 alunos e foi o primeiro 
curso realizado em parceria com a Rede 
Fecomércio-RS de Educação, que é um 

Na manhã do dia 28/09, realizou-se 
na Sede do Sindilojas Uruguaiana, a 1ª 
Edição do Café com Ideias. O evento 
contou com a presença de empresários 
associados, imprensa e convidados. A 
apresentação foi dir igida pelo 
Economista e Assessor Parlamentar da 
FECOMÉRCIO-RS, Sr. Lucas Schiffino 
que trouxe como tema "FREE SHOPS - 
Oportunidades aos Comerciantes.

Natal Encantado

No dia 12 de Setembro o Presidente do 
Sindilojas Uruguaiana Adm. Giancarlo Ferriche 
Fonseca esteve presente na Câmara De 
Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, para 
discutir a organização do Natal Encantado de 
2017.

O evento está em fase final de 
estruturação. O foco é trazer atrações 
culturais que ajudem lojistas e colaboradores 
a vender mais neste natal que deve ser melhor 
que do ano anterior. A ideia é que os eventos 
ocorram a partir da metade de novembro e se 
desenvolvam até o dia 23 de dezembro. Fazem 
parte das programações palestras, sorteios de 
prêmios, shows entre outras atrações.

As tratativas dos eventos devem ser 
divulgadas até o final de Outubro. Tanto o 
Sindilojas como CDL estão unidos para que o 
Natal de 2017 seja um evento inesquecível 
para Uruguaiana.

Escola do Varejo 2017: Curso Vitrinismo

convênio entre a Federação e os 
Sindicatos buscando a qualificação do 
setor através de cursos com facilitadores 
do Senac RS e Fecomércio-RS. O 
próximo evento da Escola do Varejo 
2017 será o Workshop: Neuromarketing, 
com Tiago Cavalcanti Tabajara e 
acontece no dia 23 de Outubro.

No último dia 15 de setembro, no 
auditório do Sesc Campestre em 
Porto Alegre foi realizado o evento 
Fecomércio-RS Debate: Os Efeitos 
da Nova Lei Trabalhista. Em pauta 
foram tratados os efeitos, no plano 
prático e imediato, da reforma 
trabalhista nas relações trabalhistas 
e sindicais dos empresários do 
comércio. O evento contou com 
palestras dos assessores jurídicos da 

FECOMÉRCIO-RS DEBATE: OS EFEITOS DA NOVA 
LEI TRABALHISTA

CAFÉ COM IDEIAS

Fecomércio-RS Flávio Obino Fº, 
Eduardo Raupp e Antônio Barreto, 
do Procurador Chefe do MPT 
Rogério Uzun Fleischmann, do Juiz 
do Trabalho Rodrigo Trindade entre 
outros painelistas.O Sindilojas 
Uruguaiana em parceria com o 
Sindilojas Alegrete se fez presente 
com uma comitiva de 36 associados 
e dirigentes.



O Sindilojas Uruguaiana, representa-
do pelo Presidente Adm. Giancarlo 
Ferriche Fonseca, o Secretário Geral Luiz 
Antônio Dotto, o Tesoureiro Manoel 
Barreto e o Diretor Sindical Marcos 
Cortez, se fez presente na Assembleia 
Comemorativa aos 53 anos da Câmara 
De Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, na 

ntabilidade não é diferente tendo 
em vista as várias alterações ocorridas 
na legislação em 2017 e as novas 
exigências do fisco para 2018.

Ainda para o ano de 2017 podemos 
destacar o início das alterações na 
legislação trabalhista que terão 
vigência a partir de 11 de novembro.

Para o próximo ano podemos 
destacar o início da vigência do E-Social 
e da EFD-Reinf. O E-social terá como 
finalidade o envio das informações 
unificadas ao Governo Federal relativas 

ESPAÇO 
CONTADOR 

 SINDCUR

53 Anos da CDL Uruguaiana

- Qual foi o momento mais 
importante da sua carreira? Quando 
descobri que o mais importante é apren-
der a gostar do que se faz e buscar a 
excelência em tudo que se propuser a 
fazer.

- Como você vê seu negócio nos 
próximos 3 anos? Como meu negócio 
é uma constante, penso que dependo 
única e exclusivamente da qualidade no 
atendimento e do número de problemas 
que conseguimos resolver diariamente. 
Portanto, vejo um futuro promissor.

- Como o lojista pode diferenciar 
sua loja? Cada pessoa tem uma carac-
terística, basta identifica-la e procurar 
seu público-alvo, com novidade e rapi-
dez.

- Qual a diferença entre as lojas 
que se encontram ou passam por 
dificuldades e as que fazem do 
momento uma oportunidade para 
aumentar suas vendas? No momento 
creio que todas as empresas enfrentam 
alguma dificuldade, seja nos impostos 
altos, juros, parcelamento de salários 
dos clientes ou na falta de colaboradores 
qualificados e responsáveis. Mas a gran-
de diferença é a perseverança, a busca 
constante pela melhoria no atendimen-
to.

-  Qual o diferencial competitivo 
entre as lojas físicas e as virtuais?  
O principal é a interação entre as pesso-
as, que além de fidelizar o cliente, mui-
tas vezes, formam laços de amizade.

- Na sua opinião, qual o papel do 
empresário na situação atual? Colo-
car a “mão na massa”, temos que nos 
fazer presentes e participantes das roti-
nas. O exemplo é a melhor forma de 
educar.

LOJISTA EM FOCO: 

noite de 28 de setembro.
Na ocasião foi entregue a 

Presidente da CDL, Empresária Luciane 
Lopes, uma placa parabenizando a 
instituição pelos relevantes serviços 
prestados ao comércio e ao desenvolvi-
mento de Uruguaiana.

Maria Teresa Gonçalves

 LOJA: LA COMERCIAL FERRAGEM

- Todos os cartões em até 12x
- Crediário próprio
- convênio APMU

Rua Bento Martins, 2909    Tel: 3412-1525     www.facebook.com/oticaroma

LOJISTA EM FOCO: 

URUGUAIANA RS
Participação (%) Participação (%)

Extrativa Mineral 0,2% 0,2%

Indústria de Transformação 3,1% 22,5%

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1,1% 1,0%

Construção Civil 2,3% 4,0%

Comércio 30,8% 20,8%

Serviços 32,5% 33,3%

Administração Pública 15,6% 15,4%

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca 14,0% 2,8%

TOTAL 100,0% 100,0%

POSTOS FORMAIS DE TRABALHO POR SETOR

SETORES

Fonte: RAIS 2015 / Elaboração: Assessoria Econômica Fecomércio-RS

à mão-de-obra onerosa utilizada na 
empresa com ou vínculo empregatício, 
já a EFD-Reinf terá como finalidade o 
envio das informações relativas aos 
impostos e contribuições retidos na 
fonte.

Diante deste novo panorama o 
empresário deve procurar o seu 
profissional da contabilidade para 
melhor ajustar a implementação das 
alterações e o cumprimento das 
obrigações evitando multas e passivos 
desnecessários.

Novos Associados

·Buteco Bebidas – Elemilton Nolasco

·JN Contabilidade – José Nilton da Cunha

·Global Treinamento e Assessoria – Sandro Pessano

·Suply – Daniela Mendes

·Armazém do Verde – Sandra Cañete da Costa

·Guia Uruguaiana – Thomas Fontoura


