
Agosto/2017

Informativo

- 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

Parque Termal Uruguaiana.
O Sindilojas apoia este projeto.

9
7

6
6

8
 -

 G
rá

fic
a
 U

n
iv

e
rs

it
á
ri

a
 L

td
a
. 
- 

F
o

n
e
: 

(5
5

) 
3

4
1

2
-3

3
6

4



31º Fórum 
Fecomércio-RS de Gestão

 O Presidente do Sindilojas, Adm. 
Giancarlo Ferriche Fonseca 
juntamente com o Diretor 

Financeiro Manoel Barreto, a Presidente da 
CDL, Luciane Lopes, Presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de Uruguaiana, Alessandro 
Pavanato, Gerente Executiva da Associação 
Brasileira de Transportadores Internacionais 
(ABTI), Gladys Vinci, e com a Diretora 
Executiva do Sindicato dos Hotéis, 
Restaurante, Bares e Similares de 
Uruguaiana, Renata Mocellin, entregaram 
documento requerendo a inclusão do projeto 
do Parque Termal de Uruguaiana no novo 
Plano Plurianual (PPA) 2018/2021. A entrega 

 é Desenvolvimento para Uruguaiana

e No dia 23 de março na cidade d
Torres-RS, foi realizado o 31º 
Fórum Fecomércio-RS de 

Gestão. O evento tratou de pautas como: 
Plano de Ação Fecomércio-RS 2017/18, 
parcerias entre Sindicatos, Senac e Sesc e 
ainda uma apresentação sobre a Missão 
NRF 2017, a maior feira mundial de varejo, 
em Nova Iorque - EUA. O Presidente da 
Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, 
apresentou quatro novos projetos 
estratégicos para 2017 e 2018, que estão a 
análise de dados e sondagens por 
segmento, sendo eles atacado, turismo, 
varejo e gêneros alimentícios. O Sindilojas 
Uruguaiana foi representado no evento pelo 
Presidente Adm. Giancarlo Ferriche 
Fonseca, o Diretor Sindical Engº Marcos 
Cortez e o Gerente Executivo Adm. André 
Guerin.

iD a 30 de março, na sede da 
Fecomércio-RS, aconteceu o 
encontro de abertura do Ciclo 

SEGS 2017 – Sistema de Excelência em 
Gestão Sindical. Estiveram presentes 60 
pessoas representando 52 sindicatos. O 
gerente de planejamento da Fecomércio-RS, 
Anderson Bohrer, apresentou as etapas do 
ciclo de capacitação e avaliação, bem como as 

Fecomércio-RS,
 Sindilojas Uruguaiana 

e Senac-RS firmam 
importante parceria.

SEGS 2017 Sistema de
Excelência em Gestão Sindical  

Durante o 31º Fórum Fecomércio-
RS de Gestão foi apresentado 
aos presentes o programa Rede 

Fecomércio-RS de Educação, que visa através 
de uma parceria entre Sindicatos e Senac-RS, 
a oferta de cursos de de qualificação 
presenciais e EAD personalizados as 
demandas de cada região. A previsão do início 
dos cursos é para o segundo semestre de 
2017. O Presidente do Sindilojas Uruguaiana, 
Adm. Giancarlo Ferriche Fonseca assinou o 
Termo de Compromisso juntamente com o 
Presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz 
Carlos Bohn, assegurando a participação do 
Sindilojas Uruguaiana no programa.

No dia 03 de abril encerrou-se no 
Sindilojas Uruguaiana mais um 
curso da Escola do Varejo 2017.

O curso, com duração de 15 horas, teve 
100% de suas vagas disponíveis 
preenchidas e visa qualificar o empresário, 
comerciante e comerciário ao atendimento 

Parque Termal

do documento assinado pelas cinco 
entidades foi realizada ao Secretário de 
Planejamento do Município, Carlos 
Prudêncio, e ocorreu na Audiência Pública na 
última quarta-feira (21) à tarde, na Biblioteca 
Pública Municipal. O projeto visa desenvolver 
a região e incrementar as receitas do 
município através do turismo. Além disso, o 
Projeto do Parque Termal já está previsto no 
F U M D E C I  ( F u n d o  M u n i c i p a l  d e  
Desenvolvimento do Comércio e da 
Indústria) com fontes próprias de 
financiamento. A articulação é para que o 
projeto saia do papel nos próximos quatro 
anos e, por isso, deve estar previsto no PPA 
2018/2021.

Escola do Varejo 2017

de visitantes de língua hispânica, cada vez 
mais presentes no comércio local.

Este foi o primeiro evento da Escola do 
Varejo 2017, que visa a qualificação e 
atualização de nossos empresários e seus 
colaboradores.

estratégias para 2017. O assessor da Divisão 
Sindical da CNC, Mateus Dornelas, falou 
sobre os indicadores prioritários do SEGS, 
destacando a importância da gestão e 
acompanhamento destes na promoção da 
melhoria contínua. Certificado em 2016, o 
Sindilojas Uruguaiana participará novamente 
do ciclo em 2017, buscando a melhoria 
contínua de suas práticas de gestão.

Rua Santana, 2951/11 - 55 34124997

(55) 99962.2795

Zapataria Sapatos Bolsas

@zapatariashoes
 3411- 0745        Rua Duque, 1981            @mercattoshoes    



Sindilojas na Passarela de Negócios

No dia 11 de abril Uruguaiana 
sediou o primeiro Fórum 
Regional e Reunião de Diretoria 

da Federação do Comércio de Bens e 
Serviços do RS - Fecomércio RS em 2017.

O evento contou com participação de 
sindicatos filiados à federação com atuação 
em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São 
Gabriel, Livramento, São Borja, Santiago e 
São Francisco de Assis. O consultor tributário 
Rafael Borin analisou o impacto da decisão 
do STF sobre a exclusão do PIS/COFINS no 
comércio de bens e serviços. Já o cientista 

O
 Projeto Passarela de Negócios 
teve como foco a geração de 
negócios entre as participantes, 

através do compart i lhamento de 
experiências e da troca de conhecimentos 
criando uma rede sólida de contatos. Para 
isso foram utilizadas metodologias 
inovadoras e colaborativas, estimulando as 
ideias individuais e coletivas em prol do 
desenvolvimento dos negócios. No dia 08 
de maio o Sindilojas Uruguaiana, 
representado pela sua equipe feminina, 
es teve presente  no evento.  Na 
oportunidade as empresárias presentes 
receberam kits com informações referentes 
as atividades do Sindilojas e os benefícios 
em ser uma associada.

Comissão de combate 
a informalidade 

da Fecomércio-RS

Aconteceu na manhã do dia 12 de 
abril na sede do Sindilojas 
Uruguaiana a Reunião Técnica de 

Combate a Informalidade. A reunião esteve 
sob a coordenação do vice-presidente 
financeiro da Fecomércio André Roncatto, o 
encontro teve as presenças do delegado da 
Polícia Federal André Luiz Martins Epifânio, do 
delegado da Receita Estadual Eduardo 
Fonseca, do promotor de Justiça Luis Antonio 
Barbara, a Presidente da CDL Luciane Lopes, 
entre outras autoridades da segurança e 
representantes de entidades regionais e 
locais.

N
o dia 10 de maio o Presidente do 
Sindi lojas Adm. Giancarlo 
Ferriche Fonseca e o Secretário 

Municipal e Diretor Institucional do 
Sindilojas Aerton Auzani participaram, 
juntamente do radialista e empresário Paulo 
Santana e do Diretor de Marketing da 
Associação Uruguaianense de Futsal Jean 
Santini, do Talk-show "Quem se Destaca 
Muda de Vida", e puderam contar aos 
estudantes presentes um pouco de sua 
trajetória profissional. O Talk-show foi 
mediado pela Diretora do Senac Uruguaiana, 
Paula Machado Correa.

Fórum Regional e 
Reunião de Diretoria Fecomércio-RS

político Rodrigo Giacomet apresentou pontos 
da reforma política em estudo. A retomada 
da atividade econômica no Brasil foi o tema 
conduzido pelo economista Marcelo 
Portugal. Por fim, a análise da reforma 
trabalhista com a aprovação da terceirização 
feita pelo consultor jurídico Antônio Barreto.

Além destes temas, foram levantadas 
pautas locais como o sucateamento da BR 
472, a internacionalização do Aeroporto 
Rubem Berta e o fim do Diferencial de 
Alíquotas de ICMS (DIFA). 

Feira de Oportunidade 
SENAC RS



Novos Associados

- Max Decisões Estratégicas – Paulo     

  Henrique Corrêa Brum

- Universidade Uninter - Maria Cristina Dri     

  Machado

- Cindapa – Carlos Köhler

- Guia Cidade – Otília Gomes

- Repertoar Gestão de Pessoas –  

  Fernanda Arns 

- Sensualize – Mara Rubia

- New Habitat – Fernanda Vasconcellos

- Celso Jorge Rodrigues

Na manhã do dia 13 de junho 
estiveram reunidos na Casa 
d o  C o m e r c i a n t e  o  

Presidente do Sindilojas Uruguaiana, 
Adm. Giancarlo Ferriche Fonseca, a 
Presidente da Câmara De Dirigentes 
Lojistas de Uruguaiana, Sra. Luciane 
Lopes, para alinhar a parceria entre as 
entidades nos projetos 9º Lidera e 2º 
Natal Encantado, ficando acertada a 
parceria das entidades nos dois eventos. 
Além dos Presidentes, participaram da 
reunião o Tesoureiro do Sindilojas 
Uruguaiana, Sr. Manoel Barreto, o 

s alterações na legislação 
trabalhista, previdenciária, Acon táb i l  e  f i s ca l  são  

constantes e impactam diretamente 
nas atividades das empresas. Vamos 
destacar neste momento as alterações 
ocorridas no Simples Nacional que 
passaram a ter vigência em 2018. 
Dentre as várias alterações ocorridas, 
vamos destacar três: a) o aumento do 
limite da receita bruta para ser optante 
pelo sistema que é de R$ 3.600.000,00 
e passará para R$ 4.800.000,00; b) a 
extinção do Anexo VI ou Anexo V-A; c) 
redução das faixas de tributação de 
cada anexo que até 2017 eram de 20 
para 6 em 2018 e a inclusão de parcela 
a deduzir.

As alterações trazidas pela 
legislação impactam no cálculo do 
tributo sendo, sendo vital o contato 
direto entre o empresário e profissional 
da contabilidade.

Nós no Sindicontábil Uruguaiana 
desejamos sucesso e bons negócios a 
todos.

ESPAÇO 
CONTADOR 
 SINDCUR

Sindilojas Uruguaiana e CDL Uruguaiana 
reafirmam parcerias.

Sindilojas -  Qual foi o momento 
mais importante da sua carreira?

Eduardo: Foi em 2010, quando retornei 
a Uruguaiana (depois de 13 anos estudando e 
trabalhando em Porto Alegre) e aceitei o 
desafio de dirigir a Joalheria e Ótica Roma. 
Uma empresa inaugurada em 2000, com a 
proposta de sempre trazer novidades, 
qualidade e preço justo para seus clientes. 

Sindilojas - Como você vê seu 
negócio nos próximos 3 anos? 

Eduardo: Vejo com muito 
otimismo. Pois por mais que as grandes redes 
do setor dificultem a expansão das lojas 
independentes, vejo a Roma muito 
competitiva na região de Uruguaiana 
conquistando cada vez mais clientes.

Sindilojas - Como o lojista pode 
diferenciar sua loja?

Eduardo: Garantir sempre novidades, 
qualidade superior nos seus produtos e no 
atendimento, ter um ambiente acolhedor, não 
deixando de lado a atenção ao cliente no pós 
venda, investindo no desenvolvimento da 
equipe. Proporcionando uma experiência 
única para os consumidores. 

Sindilojas - 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? 

Eduardo: A diferença está na maneira 
que o gestor e sua equipe enxergam o 
problema. É importante não parar no tempo, 
estar sempre se atualizando para despertar 
nos clientes o desejo de consumo. Assim 
como diz o ditado popular: “enquanto uns 
choram, outros ganham dinheiro vendendo 
lenços”.

Sindilojas 
competitivo entre as lojas físicas e as 
virtuais?

Eduardo: A diferença está no PDV 
(ponto de venda), onde na loja física os 
clientes têm acesso aos produtos. Onde 
podem manusear, experimentar, sentir e 
testar o produto de verdade. Enquanto que 
nas lojas virtuais esse processo é através de 
vídeo, textos e imagens. Quanto aos 
horários, a loja virtual tem a vantagem de 
estar sempre “aberta” (inclusive feriados e 
finais de semana) facilitando o acesso aos 
clientes. 

Na verdade o diferencial depende do 
perfil do consumidor.

Sindilojas - Na sua opinião, qual o 
papel do empresário na situação 
atual?

Eduardo: O empresário tem que estar 
constantemente se reinventando, ser 
criativo, mas principalmente investir no que 
é mais valioso dentro da empresa, as 
pessoas. Com o apoio de uma boa equipe, 
bem treinada e motivada, fica mais fácil 
atingir as metas da empresa.

-  Qual o diferencial 

LOJISTA EM FOCO: 

Diretor Financeiro da CDL, Sr. Valdir do 
Prado, a Diretora de eventos da CDL, 
Sra. Enilda Barreto e o Gerente 
Executivo do Sindilojas Uruguaiana, 
Adm. André Guerin.

EDUARDO PEDROSO DE FREITAS

 LOJA: JOALHERIA E ÓTICA ROMA

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

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

LOJISTA EM FOCO: 
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