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DIRETORIA -  EFETIVOS
Presidente: Denério  Rosales Neumann
1º Vice Presidente: Itamar Tadeu Barboza da Silva
2º Vice Presidente: Nils Caleb Persson
Vice-Presidente de Finanças e Patrimônio: 
Darci Gonçalves Jr.
Diretor de Finanças e Patrimônio: Onofre Cadore
Vice-Presidente Administrativa: 
Patricia Dias Antoniuk
Diretora Administrativa: Abgail Lopes Correa
Diretor do Conselho de Relações do Trabalho: 
Urbano Franco Mendes
Diretor do Conselho de Desenvolvimento de 
Produtos e Serviços: Rodrigo Couto
Diretor do Conselho de Formação Empresarial: 
Adriano Curvelo Oleinski

Missão: Assegurar às empresas do Comércio Varejista as melhores condições para gerar 
resultados positivos e desenvolver a sociedade de forma sustentável.

Visão: Liderar a comunidade empresarial do Comércio de bens, com reconhecida infl uên-
cia no desenvolvimento da região.

SUPLENTES:
Honorino Andreazza Filho
Marcos Negrini Gonçalves
Andrea Rocho Neumann

INFORMATIVO DO VAREJO:
Jornalista Responsável: 
Júlio César Fontes DRT/RS 13666
Executivo: Edson Medeiros
Projeto Gráfi co: Dutcom

CONSELHO FISCAL – EFETIVOS
Adnan Abed Zarruq
Ari Bristot
Aurides Alexandre Minuscoli
Suplentes:
Claudio da Silva Teixeira
Maria de Fátima Viana José

DELEGADOS REPRESENTANTES 
NA FECOMÉRCIO/RS
Denério Rosales Neumann
Itamar Tadeu Barboza da Silva
Suplentes:
Luis Alfredo T. Tomé
Ademar Krieck

ONDE ESTAMOS:
Rua Gonçalves Dias, 67, sala 401
Centro – Canoas 
Telefone: (51) 3472-3789

Estamos vivendo um momento de 
turbulência, tanto no âmbito político 
como econômico. As incertezas e os 
indícios apontam para o começo de 
um novo ciclo. Não nos parece mais 
haver forma de segurar o clamor do 
povo por mudanças.

Atualmente a infl ação já galo-
pa pela casa dos 10 por cento e em 
vários setores houveram variações 
nada favoráveis. Em nosso conheci-
do setor do comércio, segundo dados 
divulgados pela Fecomércio, e con-
forme a Pesquisa Mensal do Comér-
cio (PMC), do IBGE,  em janeiro, o 
volume de vendas do varejo restrito  
brasileiro diminuiu 1,5 por cento, 
em relação a dezembro, na série com 
ajuste sazonal, e apresentou queda de 
10,3 por cento ante a janeiro de 2015. 
Dados preocupantes e a previsão não 
parece ser favorável a curto prazo. 
O governo que começou equilibrado 
em 2010, tendo um forte controle no 
ajuste fi scal acabou perdendo a mão 
em suas estratégias de controle e ges-
tão e hoje não consegue nem mesmo 

Itamar Tadeu
Presidente em exercício

Em busca de um novo ciclo
equacionar suas crises internas entre 
partido e governo. Senão vejamos: 
dentre uma lista de ações que o par-
tido propôs para tirar o país da crise, 
todas medidas colocam aumento de 
gastos, maior intervenção do governo 
na economia e elevação de tributos. 
Todas essas ações já foram coloca-
das em pratica nos últimos anos e 
acabaram levando o país a atual si-
tuação. Ou seja um novo discurso e 
as mesmas ações. Enquanto isso a 
crise econômica continua rondando o 
país. Segundo o economista Marcelo 
Portugal, consultor econômico da Fe-
deração, existem 3 possibilidades de 
ações que seriam: o governo mudar 
o ministro da fazenda e voltar com 
a política econômica do primeiro 
mandato, mesmo tendo se mostrado 
pouco efi caz, a segunda seria não fa-
zer mudanças signifi cativas e manter 
o cenário até 2018 e a terceira seria 
mudar a estratégia econômica e vol-
tar ao ajuste inicial proposto ainda no 
primeiro mandato. Mas o nível de in-
certeza é tão grande que é difícil pre-

ver qual das opções pode ser adotada 
pelo governo.

Devido aos últimos acontecimen-
tos, com delações, envolvimentos e 
escândalos, juntando a manifestações 
da comunidade e também de vários 
órgãos nos levam a crer em uma 4ª 
possiblidade que seria do impeach-
ment ou renúncia da presidente Dil-
ma Roussef.  E já se vislumbra como 
seria um governo de Michel Temer, 
torcendo para que seja um gover-
no bem mais técnico como foi o de 
Itamar Franco depois da renúncia de 
Collor.

Nos parece atualmente a única for-
ma de colocar o país novamente nos 
eixos e trilhar novamente um cami-
nho de crescimento, pois um novo 
ciclo surgirá. E  é isso,  o que hoje 
precisamos!


