
Atuação Sindical 2018
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4. Atuação Gerencial

5. Comunicação Institucional



1 - Atuação Legislativa

O Sindilojas Uruguaiana tem como uma de suas
bandeiras acompanhar e participaras ações legislativas
na defesa dos legítimos interesses das empresas
representadas.



1 - Atuação Legislativa

Encontros com o Executivo, Legislativo Municipal e Ministério do Trabalho para tratar
de assuntos pertinentes ao desenvolvimento do comércio.



1 - Atuação Legislativa

Free-Shops: Participação ativa nos encontros e reuniões junto a demais autoridades e
entidades sobre o tema da instalação das lojas francas (Free Shops) no Município.



1 - Atuação Legislativa

SOS Fronteira Oeste: Participação junto ao Governo Estadual para liberação de
verbas, pessoas e máquinas para ações referentes aos estragos causados pelas chuvas
de janeiro de 2019.



1 - Atuação Legislativa

Fecomércio-RS: Representação direta na Federação do Comércio de Bens e Serviços
do RS através de cadeira na Diretoria e participação no Conselho Permanente de
Relações Sindicais (Copersind), Rede Nacional de Assessorias Legislativas (Renalegis) e
Comissão Setorial do Varejo.



2 - Representação

A fim de promover a instituição e seus representados,
o Sindilojas promove, apoia e participa diretamente de
ações para o desenvolvimento econômico, social e
cultural de Uruguaiana.



2 - Representação

Desenvolvimento: o Sindilojas apoiou projetos para o desenvolvimento e qualificação
do empresário e trabalhador do comércio, dentre eles, Qualifica Uruguaiana, em
parceria com SEMUDE e SENAC, e o Programa Empreende Uruguaiana, em parceria
com o SEBRAE.



2 - Representação

Participação em Eventos: o Sindilojas esteve presente em importantes eventos onde
se discutiram questões ligadas diretamente a classe, como nos Congressos
promovidos pela Fecomércio-RS, Palestras, Seminários, Feiras e Formaturas do Senac
Uruguaiana, eventos culturais do Sesc Uruguaiana e a realização do Giro pelo Rio
Grande, importante evento em parceria com a Fecomércio-RS.



2 - Representação

Participação em Eventos: o Sindilojas, através de uma comitiva de dirigentes,
associados e empresários, também esteve presente na 4º edição da Feira Brasileira do
Varejo - FBV, maior evento do setor no país.



3 – Produtos e Serviços

Pensando em cada vez mais agregar benefícios diretos
as empresas associadas, em 2018 o Sindilojas
reorganizou seu portfólio de produtos e serviços, que
continua em expansão.



3 – Produtos e Serviços



4 – Atuação Gerencial

Assegurar a gestão do planejamento, finanças,
processos, projetos, pessoas, e partes interessadas,
sustentabilidade e dos resultados da entidade.



4 – Atuação Gerencial

Qualificação de Dirigentes: além da participação dos dirigentes em conselhos e
reuniões de trabalho da Fecomércio-RS, o Sindilojas também realizou ações como
participação no Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS) da CNC e trouxe a
Uruguaiana o Gerente da área Sindical da Fecomércio-RS André Sander.



5 – Comunicação Institucional

Para assegurar a gestão das ações relacionadas à
marca, reputação e imagem da entidade, e aproximar o
Sindilojas de seus associados e representados, são
realizadas ações nas mais diversas plataformas de
comunicação.



5 – Comunicação Institucional

Redes Sociais: o Sindilojas está presente no Facebook e LikedIn.



5 – Comunicação Institucional

Site: através do site www.sindilojas-urg.com.br é possível acessar conteúdos como:
Histórico do Sindicato, Convenções e Acordos, Impressão de Guias, Produtos e
Serviços, Notícias, Impostômetro e diversas outras funcionalidades.


