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Chamar a atenção do consumidor é a tarefa mais importante

no design de lojas e apresentação dos produtos. Sendo assim

o projeto de arquitetura comercial torna-se indispensável no

planejamento de um novo ambiente comercial ou na

reestruturação de um existente.

Objetivo:

- Conhecer as principais estratégias e alternativas para captação de

clientes através do projeto de arquitetura comercial.

Carga Horária:

06 horas

Data:

03 de outubro de 2016

Horário:

Das 13h30min às 19h30min

Local:

Casa do Comerciante (Sede Sindilojas)

(55) 3411-8142
Duque de Caxias, 1499
97501-591 | Uruguaiana | RS

Visite nossa fanpage:
www.facebook.com/passo.della

N
os dias 6, 7 e 8 de julho aconteceu em Porto alegre a 4ª
Edição da Feira Brasileira do Varejo – FEBRAVAR, e o
Sindilojas Uruguaiana não ficou de fora. Além da

presença do Presidente Adm. Giancarlo Ferriche Fonseca na
abertura do evento, uma comitiva com 22 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, dentre eles o apresentador
e radialista da Rede Bandeirantes Ricardo Boechat, o Diretor de
Jornalismo da Rede Bandeirantes Renato Martins, o Presidente
da Bebidas Fruki Nelson Eggers, o estilista Alexandre
Herchcovitch, a apresentadora do Canal GNT Lilian Pacce, o
empresário Alberto Serrentino, o fundador da Mormaii Marco
Aurélio Raymundo “Morongo”, o CEO da Samba Tech Gustavo
Caetano e o jovem empreendedor uruguaianense Gabriel
Drummond, fundador da rede de minimercados Brasco. Foram
dois dias de intenso aprendizado e grande oportunidade de
network para os associados participantes da Missão. A 4ª Edição
da FEBRAVAR contou com 60 estandes, 2 mil m² de estrutura e
mais de 6 mil visitantes. A Missão Sindilojas na Febravar contou
com o apoio do Sebrae RS.

Missão Sindilojas na Febravar 4º Workshop
Desingn de Lojas e Espaços Comerciais

Conheça um pouco mais sobre o facilitador do

4º Workshop da Escola do Varejo - Sindilojas

ESCOLA DO

VAREJO2
0
1
6

Arquiteto e Urbanista graduado pelo UNIRITTER e Mestre em

Arquitetura pela UFRGS na área de concentração: Projeto de

Arquitetura e Urbanismo.

É sócio do ESTUDIO 30 51, escritório de arquitetura onde

desenvolve projetos de arquitetura, interiores residencial e

comercial. Possui projetos publicados em sites nacionais e

internacionais como ARCHDAILY, ARCHITECTURAL DIGEST,

DEZEEEN, CONTEMPORIST, além de revistas como PROJETO

DESIGN e WISHCASA.

O ESTUDIO 30 51 foi indicado em 2015 um dos 33 escritórios

de arquitetura mais relevantes do país.

Gustavo Sbardelotto

Arq. Gustavo Sbardelotto

03 de Outubro

Das 13h30m às 19h30m

Preços especiais

até 21 de Setembro

Tel: 55 3412 3940

atendimento@sindilojas-urg.com.br

Informativo



Workshop Líder Coach

O
Sindilojas Uruguaiana realizou no dia 23 de maio o
3º Workshop da Escola do Varejo, com o tema “Líder
Coach”, conduzido pela Coaching Joseane Wieland.

No evento, que contou com 35 participantes, foram
abordados temas como: processo de coaching, avaliação do
perfil comportamental e desenvolvimento de equipes de
alta performance.

Balcão de Negociação

N
o dia 31 de maio o Sindilojas Uruguaiana e a CDL
Uruguaiana, em parceria com o Banco do Estado do
Rio Grande do Sul – BANRISUL realizaram o Balcão

de Negociação. O evento foi uma oportunidade para as
empresas que tinham débitos com a instituição
regularizarem sua situação, além de obterem informações
sobre linhas de crédito oferecidas pelo banco.

Planejamento Estratégico
Sindilojas

E
m maio e junho, com o apoio da Fecomércio RS e
Sebrae RS, ocorreram os dois primeiros de um total
de cinco encontros para a formatação do

Planejamento Estratégico Sindilojas 2016-2018. Esta
iniciativa da gestão 2014/18 pretende alinhar os princípios,
missão e visão do Sindilojas Uruguaiana ao da Federação de
Bens, Comércio e Serviços do RS – Fecomércio RS. Além da
participação de diretores, colaboradores e associados, o
Sindilojas contou com o apoio de André Sander, Gerente de
Produtos da Fecomércio RS, Anderson Boher, Gerente de
Planejamento da Fecomércio RS e o consultor do Sebrae RS,
Ricardo Barbará Dias.

Visita do Conselho
Regional de Administração

N
o dia 28 de junho, o Presidente do Sindilojas
Uruguaiana Adm. Giancarlo Ferriche Fonseca
recebeu na Casa do Comerciante o Conselheiro do

CFA Adm. Ruy Baratz Ribeiro, as Conselheiras do CRA-RS
Adm. Lourdes Ritt e Adm. Otília da Costa e Silva Gomes e o
Delegado da Seccional Uruguaiana do CRA-RS Adm.
Mauricio Jardim Oliano, na ocasião os convidados tiveram a
oportunidade de conhecer as novas estruturas e
dependências do Sindilojas Uruguaiana.



Sindilojas contra o
aumento do número
de vereadores

O
Sindilojas Uruguaiana através de seu Presidente,

Adm. Giancarlo Ferriche Fonseca, manifestou
publicamente sua opinião de repúdio a proposta que

aumentaria o número de vereadores no legislativo de
Uruguaiana. A entidade acredita que, dado o cenário
político e econômico que o município se encontra, a
representatividade deve ser exercida através da
transparência, eficácia, eficiência e otimização das práticas
de gestão pública. "Devemos focar na qualidade e não na
quantidade, observar as expectativas dos contribuintes,
que estão mais para a diminuição de quantidade e
remuneração de vereadores e até de repasse dos recursos
da Prefeitura para a Câmara dos atuais 6% para 4%. Desta
forma teríamos mais recursos, cerca de R$ 2 milhões para
ações de desenvolvimento e criação de empregos, algo
fundamental para a sociedade atual."

Dia do Comerciante

D
ezesseis de julho. Esta é a data destinada a
homenagear todos os profissionais que trabalham
na área do comércio, ou seja, na venda de produtos.

Uruguaiana tem no comércio uma de suas maiores
atividades econômicas, constituída por uma classe unida e
comprometida, que busca continuamente a melhoria de
seus produtos, serviços e atendimento, gerando emprego e
renda para o município, mesmo em tempos de crise. E
inserido neste contexto temos o Sindilojas Uruguaiana, que
além de exercer a representatividade legal da categoria,
busca através de uma série de benefícios e iniciativas a
congregação e o desenvolvimento da classe comerciante.
Para marcar esta data o Sindilojas fez uma campanha
especial na RBS TV e Jornal Zero Hora. Os materiais desta
campanha podem ser conferidos nos links abaixo:

Campanha de vídeo: http://zip.net/bftrpl
Campanha em jornal: http://zip.net/brtrBN

CONTRA O AUMENTO DO
NÚMERO DE VEREADORES!

Pela eficiência e eficácia no setor público!

Reinauguração Casa
do Comerciante

N
o mês de Maio o Sindilojas Uruguaiana
apresentou para seus associados e a comunidade
de Uruguaiana as novas instalações da “Casa do

Comerciante”, foi realizado com coquetel com a
presença de diretores, associados e autoridades. No
evento os convidados puderam conhecer todas as novas
estruturas e funcionalidades da Casa do Comerciante,
mais um benefício que o Sindilojas Uruguaiana traz para
seus associados.

(55) 3414 3027
Bento Martins | Calçadão | 97501-516
Uruguaiana | RS



Espaço Contador

E-financeira
O QUE É E-FINANCEIRA?
A e-Financeira é mais uma das obrigações acessórias enviadas
pelo já conhecido SPED com as informações de saldos em
conta corrente, movimentações de resgate e investimentos,
rendimentos de aplicações e poupanças e demais informações
de movimentações financeiras contidas no art. 5º da IN
1.571.Ocorre que esta nova declaração, por fazer parte da
plataforma SPED, proporcionará otimização e eficiência na
captação e cruzamento dos dados para a fiscalização.

COMO SERÁ ENTREGUE A E-FINANCEIRA?
A declaração será transmitida pelos bancos, seguradoras,
corretoras de valores, distribuidores de títulos e valores
mobiliários, administradores de consórcios e as entidades de
previdência complementar através de um conjunto de arquivos
digitais de cadastros e o módulo de operações financeiras.

O QUE SERÁ REPASSADO PARA A RECEITA FEDERAL?
Serão repassados à Receita Federal os saldos e
movimentações bancárias mensais, quando superiores a:

R$ 2.000,00 no caso de Pessoas Físicas�

R$ 6.000,00 no caso de Pessoas Jurídicas�

Entre as principais informações estão as movimentações em
contas correntes, poupança, aplicações financeiras, compra de
moeda estrangeira, transferências para o exterior, dentre
outras.

Lojista em Foco

Read Barakat
- Qual foi o momento mais
importante da sua carreira?
Todos os dias são importantes, mas
o mais importante foi quando
renovei do layout da minha
empresa, conseguindo fazer com
que os colaboradores e clientes se
sintam mais a vontade.
- Como você vê seu negócio nos
próximos 3 anos? Sou muito
otimista, espero investir mais no
meu negócio com o intuito de

aumentar meu retorno.
- Como o lojista pode diferenciar sua loja?
Oferecendo um atendimento de qualidade, onde o cliente
se sinta confortável e a vontade.
- 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? Tendo sempre produtos de qualidade para
oferecer ao cliente, com preços competitivos com o
mercado e excelência no atendimento.
- Qual o diferencial competitivo entre as lojas
físicas e as virtuais? A facilidade do cliente ter os
produtos de forma presencial, saber o que está adquirindo.
- Na sua opinião, qual o papel do empresário na
situação atual? Ser otimista, investir na variedade e
qualidade dos produtos e ter preços acessíveis para o
cliente.

O
Sindilojas Uruguaiana recebeu no mês de junho a

visita das sócias Claudia e Katia, proprietárias do
Conexão Escritório Contábil. Na visita as associadas

do Sindicur receberam informações sobre a parceria entre
as duas entidades e conheceram as dependências da Casa
do Comerciante.
“Acreditamos que esta Parceria SINDILOJAS/ SINDICUR é
inovadora para alavancar as empresas em geral, pois pela
competência com que atuam em suas áreas, no
acompanhamento e desenvolvimento das empresas, são
entidades complementares no processo econômico e
social: o SINDILOJAS conhece e trata aspectos da realidade
enfrentada pelos Empresários e o SINDICUR busca a pró-
atividade e conhece a necessidade da Visão que o
Empresário deve ter do seu negócio. A Sede está muito bem
estruturada, setorizada e confortavelmente organizada,
sendo capaz de oferecer ótima solução às diversas
atividades a serem desenvolvidas”, disseram as sócias.

Visita associadas Sindicur

Produtos
& Serviços Sindilojas

Uruguaiana

Seja um associado e desfrute dos seguintes benefícios:

- 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 Sul América Odonto

- Convênio Universidade Uninter

atendimento@sindilojas-urg.com.br   I   +55 3412 3264

NOVAS PARCEIRIAS: No mês de junho, o Sindilojas
Uruguaiana fechou mais duas parcerias que se somam ao seu rol
de conveniadas. Agora o associado Sindilojas tem descontos
especiais com a Gestra Medicina e Segurança do Trabalho
para exames admissionais, demissionais e periódicos, além de
outros serviços como PPRA e PPCI e também passa a contar com
descontos nos cursos e capacitações ofertados pelo Sindicato
dos Contabilistas de Uruguaiana – SINDICUR. Mais duas
ótimas vantagens para fazer parte do Sindilojas Uruguaiana,
associe-se e aproveite!


