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SEMANA DO SINDILOJAS 2013
SITE SEM FRONTEIRAS/DIVULGAÇÃO

Semana terá
atrações
diversificadas
em maio
A Semana do Sindilojas 2013, que acontece de 4 a 10 de
maio, nas comemorações dos 64 anos da entidade, reserva
uma série de atrações diversificadas para todos os gostos.
Com foco na capacitação e na valorização do setor do comércio,
serão realizadas palestras e atividades voltadas para
empresários, gestores e estudantes, além de encontros de
integração entre os órgãos do Sistema Fecomércio-RS em
Cachoeira do Sul, como, além do próprio SINDILOJAS Vale
do Jacuí, o Sesc e o Senac. Um dos grandes destaques será
o show do cantor nativista e latinoamericano Dante Ramon
Ledesma, consagrado por sua voz diferenciada, que vem a
Cachoeira em espetáculo especial comemorativo ao aniversário
do SINDILOJAS, dentro da agenda do projeto Arte Sesc Cultura por Toda Parte. Veja programação completa na
página 3 desta edição.

Cantor Latinoamericano: Dante Ramon Ledesma, cantor consagrado no Rio
Grande do Sul, sobe ao palco do auditório Rio Jacuí, no SINDILOJAS Vale do
Jacuí, dia 5 de maio, às 20h, dentro do projeto Arte Sesc - Cultura por Toda Parte

Sesc-RS Cursos do
inaugura
Pronatec
academia movimentam
ao ar livre
Escola do
dia 6 de
Senac em
maio Cachoeira
Página 4
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MISSÃO
Representar o comércio de bens e serviços e promover
a excelência do setor terciário, com ações integradas,
impulsionando a política de desenvolvimento
socioeconômico.
VISÃO
Ser referencial de excelência do comércio varejista do
Vale do Jacuí, com representatividade e reconhecida
influência no desenvolvimento regional.
VALORES
Inovação - Integração - Idealismo - Profissionalismo Liberdade - Ética

Base Territorial
Agudo, Cachoeira do Sul, Candelária, Cerro Branco, Dona
Francisca, Encruzilhada do Sul, Faxinal do Soturno, Novo
Cabrais, Pantano Grande, Paraíso do Sul, Passo do
Sobrado, Restinga Seca, Rio Pardo, Santana da Boa Vista
e São João do Polêsine.
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Sociedade Jacuí de Preservação
Ambiental apresenta agenda 2013
A Sociedade Jacuí de Preservação
Ambiental, entidade voluntária abrigada no
SINDILOJAS Vale do Jacuí, apresenta no
mês de março uma extensa agenda de
atividades em prol do meio ambiente e com
foco principal em ações pelo Rio Jacuí. O
presidente Dalnei Carvalho Santiago destaca
a participação ativa no Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do
Baixo Jacuí e diversos projetos para
preservação e promoção do turismo no Rio
Jacuí.
A entidade conta com apoio do movimento
rotário de Cachoeira do Sul e pretende realizar
ainda em 2013 um simpósio sobre o Rio Jacuí
e auxiliar na obtenção de uma embarcação
para a Patrulha Ambiental da Brigada Militar.
“São ações que valorizam o nosso rio e
envolvem mais a própria comunidade”, declara
Santiago. Outro destaque será o projeto “Rio
Jacuí do Amanhã”, que pretende mobilizar a
comunidade para a revitalização dos recursos

Campanha: Camisetas pró-Rio Jacuí levam ação
de sustentabilidade para as organizações
naturais do rio, como o repovoamento de
peixes, monitoramento das margens, e com
abrangência regional.
Em 2013 deverá acontecer o evento “Eco
do Jacuí”, com escolha da Garota Rio Jacuí,
entre outras atividades. Em 2014 e 2015
estão previstos eventos como festival de
pesca esportiva.

Sindilojas Vale do Jacuí em Ação
> MESA BRASIL - Todas as
atividades da agenda da
Semana do Sindilojas 2013,
que acontecem de 3 a 10 de
maio em comemoração aos
64 anos de fundação da
entidade,
arrecadarão
alimentos para o programa
solidário Mesa Brasil Sesc,
que combate o desperdídio de
alimentos e realiza ações
educativas.
> REPRESENTAÇÃO - O
SINDILOJAS Vale do Jacuí
participa de movimentos
comunitários, como luta pelo
traçado da Ferrovia Norte-Sul,
reativação da hidrovia do Rio
Jacuí, instalação do campus
da UFSM, entre outras.

> SEGURANÇA - Vicepresidente do SINDILOJAS,
Ronaldo Trojahn, sugere
projeto de colocação de
câmeras em Cachoeira, para
combate ao crime.

> DECORAÇÃO - Antonio
Trevisan, vice-presidente do
Fecomércio-RS, elogiou a
parceria entre entidades
empresariais e prefeitura para
decoração da cidade.

> COMPRAS PARA O EXÉRCITO - Uma parceria com os
dois quartéis do Exército Brasileiro em Cachoeira, reuniu
no auditório do SINDILOJAS Vale do Jacuí, um bom
número de empresários de diversos segmentos,
interessados em obter informações sobre o processo de
compras para a guarnição através de pregão eletrônico.
Os comandantes do 13 GAC, tenente coronel Reinaldo
Rego, e do Batalhão, tenente coronel Ronaldo Brancalione,
coordenaram apresentações sobre o orçamento dos
quartéis, que gira em torno de R$ 3 milhões, para compras
de produtos e serviços diversos para 2013 e 2014. Mais
informações diretamente pelo telefone (51) 3724-5049.

Agende-se para a Semana do Sindilojas 2013
O Sindicato do Comércio
Varejista de Cachoeira do Sul
(Sindilojas) completa 64 anos no
dia 8 de maio. A X semana
comemorativa ao aniversário
acontecerá entre os dias 3 e 10,
com foco na capacitação e na
valorização do setor comercial.
Serão promovidas palestras e
atividades
voltadas
para
empresários, gestores, analistas
de crédito e estudantes.
A primeira delas será a
palestra "Os segredos do
atendimento ao cliente em um
mercado cada vez mais
exigente". Outro destaque será o
show do cantor nativista e latino
americano
Dante
Ramon
Ledesma, que se apresentará dia

Presidente: Convida para o evento
5, às 20h. O show faz parte da
agenda do projeto Arte Sesc Cultura por toda Parte.
Também ocorrerão encontros
de integração entre os órgãos do
Sistema Fecomércio-RS em
Cachoeira do Sul: o Sindilojas
Vale do Jacuí, o Sesc e o Senac.

A programação reserva outras
atrações, como a partida de
futebol entre o time da diretoria
contra o time dos funcionários do
Sistema Fecomércio-RS na
cidade.
O Senac promoverá mais uma
edição da Feira de Oportunidades
para jovens e empresários,
mostrando as novas tendências
e a melhor forma de aproveitar as
chances para investir em uma
carreira de sucesso.
O palestrante será Jader
Amaral, que estará em Cachoeira
do Sul também para um encontro
com empresários, destaca o
presidente do SINDILOJAS Vale
do Jacuí, empresário Felipe
Trevisan João. O Comitê Regional

da Qualidade fará a apresentação
de um case de sucesso, trazendo
à cidade o modelo de gestão da
Fazenda Quinta da Estância e
sua gestão sustentável.
Mais uma pauta importante na
programação da Semana do
Sindilojas 2013 será a palestra
para lojistas e analistas de
crédito, promovida pelo SPC
Brasil e Sebrae, com o tema
“Vencendo a Inadimplência: Como
não Perder Dinheiro com a
Inadimplência”. Também terão
atividades o Ciee, o SPC Brasil e o
Sebrae. Durante a programação da
Semana do Sindilojas, será lançada
a campanha Inverno Quentinho, com
doação de cobertores para entidades
sociais da região.

QUALIDADE

PGQP movimenta Poder Público e vai
para 49ª Reunião da Qualidade
O Comitê Regional da
Qualidade de Cachoeira do Sul
está realizando capacitações e
mobilizações com a prefeitura
municipal, com objetivo de disseminar
a cultura da gestão
pela excelência no
Poder Público. O
prefeito de Cachoeira do Sul, Neiron
Viegas,
está
disposto a implantar a
Qualidade em sua administração, para melhorar os
serviços públicos no município.
Ainda no primeiro semestre
serão realizadas novas reuniões
e definições sobre quais pastas
da
administração
serão

envolvidas já a partir deste ano.
No mês de abril, uma comiti
va coordenada pelo comitê leva
gestores de Cachoeira do Sul
para a Reunião da
Qualidade
do
Programa Gaúcho
da Qualidade e
Produtividade, que
acontece
no
Centro de Eventos
da Fiergs, em
Porto Alegre. De acordo com a
presidente
do
Comitê,
advogada Maria Luisa Bonini,
é uma ótima oportunidade de
conhece mais sobre gestão e
divulgar exemplos de renome
nacional e internacional. Clínica
Schuch é palestrante no evento.
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Academia ao ar livre do Sesc inaugura em maio
O diretor regional do
Sesc-RS, Everton Dalla
Vecchia, esteve no
gabinete do prefeito
municipal de Cachoeira
do Sul, Neiron Viegas,
para a assinatura do
convênio para implantação de uma
academia ao ar livre na
Praça José Bonifácio, Convênio: Dalla Vecchia e Viegas assinam
que será inaugurada no
dia 6 de maio, dentro da cachoeirense. “É com parcerias
programação da Semana do como esta, que somamos
Sindilojas 2013.
nossas forças para o crescimento
“Conseguimos incluir nesta da cidade”, declarou Viegas.
academia equipamentos, moder- Participaram do ato o secretário
nos e adaptados para aces- de governo Eliseu Machado, o
sibilidade da população e a gerente de esporte e lazer do
comunidade vai ganhar um Sesc-RS, Marcelo de Campos,
excelente instrumento para a gerente da unidade local do
melhoria da qualidade de vida”, Sesc-RS, Marilde Oliveira, e a
afirmou. O prefeito Neiron Viegas coordenadora do setor de
considerou o investimento como projetos da prefeitura, Rosemere
uma conquista para a comunidade Arreal.
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Sempre é tempo de viajar na
Temporada de Férias Sesc
Iniciou em março a
comercialização nas Unidades
Sesc, a partir de agora será
possível programar sua próxima
viagem, pois encontram-se
abertas as inscrições para a
Temporada de Férias Sesc
Outono/ Inverno 2013. Com
pacotes de hospedagem
disponíveis entre os meses de
abril e novembro, o projeto conta
com 25 hotéis conveniados e 3
hotéis próprios (Campestre Porto Alegre, Gramado e Torres)
em 16 cidades do RS e SC.
Confira os pacotes de
hospedagens
pelo
site
www.sesc-rs.com.br
As vagas são limitadas e as

inscrições devem ser realizadas
junto às Unidades do Sesc e
Balcões Sesc/ Senac do Rio
Grande do Sul!
Sobre o Sesc - No Rio Grande
do Sul, o Sesc está presente em
mais de 490 municípios com
atividades sistemáticas em áreas
como a saúde, esporte, lazer,
cultura, cidadania, turismo e
educação. Desta forma, o Sesc/
RS desempenha o papel social
assim como o Senac/RS o da
qualificação profissional do
Sistema Fecomércio-RS que atua
em âmbito econômico, político e
social pela constante qualificação
e crescimento do setor terciário
gaúcho.

Senac forma novos
técnicos imobiliários
Mais 19 profissionais para o setor imobiliário
formaram-se no dia 16 de março de 2013, no
auditório do SINDILOJAS Vale do Jacuí. O Curso
Técnico em Transações Imobiliárias teve a primeira
turma oferecida pelo Senac Cachoeira do Sul. O
ato habilita os estudantes a atuarem como
corretores de imóveis registrados.

Comemoração: Novos profissionais na área imobiliária

Pronatec forma 105
alunos para mercado
Um grande evento marcou a formatura de 105
alunos de cursos oferecidos pelo Senac Cachoeira
do Sul, através do PRONATEC. O evento
aconteceu dia 13 de março, na Sociedade União
Cachoeirense, quando foram entregues os
certificados para os alunos. Foram formados novos
profissionais nas áreas de Vendedor, Montador e
Reparador de Computador, Operador de
Computador e Balconista de Farmácia.

Primeiro semestre de 2013
com cursos do Pronatec
O ano de 2013
Montador e Reparador
de
Computador
terá mais cursos do
Programa Nacional
(200h).
de Acesso ao Ensino
Para os demais
Técnico e Emprego
trimestres
serão
(PRONATEC). De
oferecidos
mais
cursos,
adianta
acordo com o diretor
Raddatz, sendo nas
da unidade de ensino
áreas de saúde,
do Senac Cachoeira
gestão, culinária,
do Sul, Leandro
comércio, moda e
Raddatz, ao longo do Vagas: gratuitas para baixa renda
informática.
O
ano haverá uma série
de turmas dos cursos, que são programa contempla com vagas em
cursos gratuitos pessoas inscritas no
custeados pelo governo federal e
desenvolvido pelo Senac em todo o país. Cadastro Único (beneficiários de
Com início dia 21 de maio, haverá programas federais de transferência de
vagas para diversos cursos, como renda, como Bolsa-Família), estudantes
Balconista de Farmácia (260h), do ensino médio da rede pública e
Cabeleireiro (429h), Manicure e Pedicure beneficiários do Seguro-Desemprego.
(188h), Padeiro e Confeiteiro (300h), Inscrições na STAS, Rua Gabriel Leon,
Operador de Computador (180h) e número 119, Bairro Frota.

Curso para Web Designer inscreve jovens
O Senac oferece curso que apresenta
conhecimentos para o desenvolvimento em web
design, elaborando e finalizando páginas e sites
para a Internet. Apresenta conhecimentos
relacionados à criação e edição de imagens:
objetos ilustrados, retoques em fotografia digital,
banneres, animação, entre outros. O candidato
precisa ter Ensino Fundamental completo, idade
mínima de 14 anos, e conhecimento equivalente
em windows e internet. Turmas à noite e aulas de
6 de maio a 20 de fevereiro de 2014.

Futuro: novas oportunidades

Volta às Aulas Senac
Para quem procura o melhor para sua vida.
Solenidade: marco na formação profissional da região

COMUNICAÇÃO
%JDÎÍP %FTJOJCJÎÍPF0SBUØSJB#ÈTJDP

Informática abre inscrição
para cursos de computadores
Para quem já tem conhecimentos e é usuário de
windows e internet, o Senac está com vagas abertas
para os cursos de Montador e Reparador de
Computadores, com 180 horas. O curso integra
conhecimentos para montagem e manutenção de
microcomputadores padrão PC, em nível de hardware
e sotfware, construção de soluções de conectividade
para redes domésticas e de Small Office. Aulas vão
de 23 de abril a 10 de setembro.

INFORMÁTICA
'PUPHSBmB%JHJUBMDPN1IPUPTIPQ
*OUFSOFUQBSBB.FMIPS*EBEF

GESTÃO

.POUBHFNF.BOVUFOÎÍPEF$PNQVUBEPSFT

%FTFOWPMWJNFOUPEF-ÓEFSFT

8FC%FTJHOFS

Entre em contato com a escola e saiba mais informações sobre os cursos Pronatec.
MATRÍCULAS ABERTAS

TFOBDDBDIPFJSBEPTVM

!TFOBDST

Senac Cachoeira do Sul
"W+ÞMJPEF$BTUJMIPT t'POF

www.senacrs.com.br/cachoeiradosul
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Novos Associados
 Ana Paula Machado - Rua
David Barcelos, 5172 - Cachoeira
do Sul
 CLS Raddatz - Saldanha
Marinho, 1051 - Cachoeira do Sul
 Marisa Martielli Artier - Rua
David Barcelos, 534 - Cachoeira
do Sul
 Posto de Combustíveis
Dariano - Rua Alarico Ribeiro,
1336 - Cachoeira do Sul
 Maria Magali Eifler - Rua Sete
de Setembro, 1595 - Cachoeira
do Sul
 Mozart Siqueira da Silva Rua Saldanha Marinho, 1172 Cachoeira do Sul

Estacionamento na
rua Sete de Setembro
Os empresários não concordam
com a proibição do estacionamento
em parte da Rua Sete de Setembro,
proposto pelo Comtran. A posição do
SINDILOJAS Vale do Jacuí é
contrária à medida, por entender que
isto poderá acarretar no aumento da
velocidade média naquela área central.
Segundo o presidente Felipe Trevisan
João, já há vários pontos onde é
proibido o estacionamento neste
trecho.
Como sugestão, a entidade pede
que seja normatizada de alguma forma
a restrição de trânsito de cortejos
fúnebres, aulas de auto-escola com
caminhões e ônibus, entre outros,
principalmente durante o horário de
expediente neste trecho.
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Nota Fiscal Gaúcha credencia
empresas do varejo em maio
A
Receita
Estadual
continua
em
maio
o
credenciamento das empresas
que atuam no ramo do
comércio varejista no Rio
Grande do Sul. Depois de
incluir os estabelecimentos
com faturamento anual igual ou
superior a R$ 7,2 milhões,
entre supermercados e
minimercados,
na
obrigatoriedade da entrega da
escrituração fiscal digital
(EFD), em março deste ano, o
programa entra em uma nova
etapa.
A partir de maio, deverá se
credenciar
os
estabelecimentos de ramos
diversos, como farmácias,
drogarias, veículos, peças,

acessórios e combustíveis,
entre outros. O NFG, Programa
de Cidadania do Estado do Rio
Grande do Sul, visa contribuir
com a formalização das
operações de venda no
comércio
verejista,
promovendo a concorrência
leal, a justiça fiscal e a
conscientização da função
social do tributo.
Por meio de sorteios
mensais de prêmios em
dinheiro, o programa incentiva
o cidadão a solicitara emissão
do documento fiscal no
momento de suas compras.
Com a inserção do CPF no
correspondente documento, a
pessoa acumulará pontos e
estes serão convertidos em

bilhetes eletrônicos para a
participação nos sorteios. No
momento
do
seu
cadastramento, o cidadão
deverá indicar pelo menos
uma entidade social a ser
beneficiada.
Para
efeitos
de
credenciamento de ofício, são
considerados os Códigos de
Atividade Econômica (CAEs)
constantes em seu cadastro
junto à Receita Estadual. O
calendário de credenciamento
também
prevê
novas
inclusões por ramo de
atividade em julho, setembro
e novembro. Informações
completas
podem
ser
acessadas no site www.
notafiscalgaucha.rs.gov.br.

Notícias do Comércio
> DESVIO DE ICMS - Mais de R$ 40 milhões em desvio
de ICMS são descobertos no Rio Grande do Sul. São
mais de 30 empresas gaúchas envolvidas em um
esquema que desviou R$ 40 milhões em ICMS dos cofres
do Estado. A responsável por operar a quadrilha era uma
empresa de consultoria tributária com sede em Porto
Alegre, de propriedade do advogado Luis Adriano Buchor.
A operação foi chamada de Crédito Fantasma pelo
Ministério Público e pela Receita Federal.

>ECONOMIA EM 2013 - O indicador Serasa
Experian de Perspectiva da Atividade Econômica
revela que a economia brasileira deve acelerar o
ritmo neste deste ano. O que indicou este
crescimento foi o aumento consecutivodo índice.
Motivos para crer que a atividade econômica do
Brasil irá se recuperar da estagnação do ano
passado não faltam, como a melhora gradativa do
cenário internacional (EUA e China), boa safra de
grãos em 2013, perspectiva de manutenção das
taxas de juros e retomada de crédito.

> CLASSE C - A classe C
brasileira
mudou
constantemente ao longo dos
anos, especialmente de 2002 a
2012. Mais de 35 milhões de
pessoas ingressaram no grupo
social, que representa hoje 52%
da sociedade. Segundo o
Instituto Data Popular, a
espectativa é que em 2013 este
grupo gaste R$ 1,2 trilhão no
comércio de bens e serviços.
> MÉRITO - Cada vez mais
empresas buscam implementar a
cultura do mérito. Estimular a
competitividade das organizações
através do reconhecimento pelo
destaque dos colaboradores. Maior
dificuldade está na forma de avaliar
as competências e resultados.

Shopping Sindilojas
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SINDILOJAS em destaque
FOTOS DINÂMICA PRESS

SEGS: Conselheiro do
SINDILOJAS, Hélio José
Boeck, recebe certificado
de participação no
Sistema de Excelência
em Gestão Sindical do
Sistema Fecomércio-RS,
durante solenidade em
Porto Alegre

Oficial: Diretor Regional do Sesc-RS, Everton Dalla Vecchia (c), assina
convênio com prefeitura de Cachoeira, na foto com gerente de Esporte e
Lazer, Marcelo de Campos, a coordenadora de projetos Rosimere de Arreal,
a gerente do Sesc, Marilde Oliveira, o prefeito Neiron Viegas e o vicepresidente do Sistema Fecomércio-RS, Antonio Trevisan
Visita: Diretor Regional do Sesc-RS, Everton Dalla Vecchia (d),
convidado da reunião de diretoria do SINDILOJAS, com o presidente
Felipe Trevisan João, e com o vice-presidente da Fecomércio-RS, Antonio
Trevisan

Parceria: Presidente do SINDILOJAS, Felipe Trevisan João,
com comandante do 13o GAC, tenente coronel Reinaldo ... e
com o comandante do 3o BECmb, tenente coronal Ronaldo
Brancalione
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Aniversariante:
Diretora Letícia
Noro recebe
presente das mãos
do vice-presidente
Lauri Katzer, na
reunião de diretoria

