
Apesar de uma fase atípica e difícil, o 
próximo ano promete ser de crescimento 
e inovação para o comércio.

DE OLHO EM 2021

DIANTE DAS DIFICULDADES DA PANDEMIA, APRIMORAR AS VENDAS POR E-COMMERCE FOI 
UMA DAS ATITUDES DAS ÓTICAS VÊNUS PARA SUPERAR OS OBSTÁCULOS. PÁGINA 6

E-COMMERCE | É TEMPO DE SE REINVENTAR

O ANO DA 
INOVAÇÃO

ELEIÇÕES
COMO 
DEVEM SER 
OS PRÓXIMOS 
QUATRO ANOS?
PÁGINAS 10 E 11





APESAR DAS DIFICULDADES, 
PRECISAMOS APOSTAR EM UM 
2021 DE SUCESSO

Os efeitos da paralisação econômica global gerada pela 
pandemia do Coronavírus mudou o rumo de 2020 em todos os 
sentidos e em todos os setores. Ainda no início do ano, o governo 
tentou amenizar a crise anunciando uma série de medidas, 
entre elas, a injeção de quase R$ 150 bilhões no país em três 
meses. Apesar disso, o brasileiro sofreu com o comércio de portas 
fechadas e a nova realidade imposta. Muitos negócios fecharam 
ou tiveram que se reinventar para sobreviver. Que ano difícil e 
desafiador. 
Ainda estamos diante da pandemia e, apesar dessas situações, 
que trouxeram impactos devastadores, ainda assim, as 
perspectivas para a nossa região, projetando 2021, devem ser 
positivas. 

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia publicou previsão de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro acima de 3% em 2021, sob a justificativa de 
uma retomada em “V” (a letra representa o comportamento da 
curva de crescimento em gráfico). Dentre os fatores apontados 
para esse cenário positivo, estariam o emprego, crédito e 
consolidação fiscal.

A SPE acredita que medidas como o auxílio emergencial e os 
saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem 
ainda injetar R$ 130 bilhões na economia até o fim de 2021. Outro 
ponto seria que a redução do consumo das classes média e alta 
durante as fases mais rigorosas do distanciamento social resultou 
em um aumento expressivo da poupança dessas famílias.

Vamos esperar que todos os projetos que estão planejados se 
materializem e que fatores externos não obstaculizem o nosso 
crescimento. 

Nós, do Sindilojas Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Santo 
Antônio da Patrulha, 
Sapucaia do Sul e Triunfo 
desejamos que o comércio 
possa se reerguer em 2021 e 
reafirmamos nossa parceria 
e luta pelo benefício da nossa 
comunidade. 

Nesta oportunidade, em 
nome do nosso Sindilojas, 
agradeço a nossa diretoria, 
associados e colaboradores 
pelo apoio oferecido nesse 
ano atípico que se encerra. 

Desejo muita saúde e paz e 
um feliz Natal e ano novo.

Denério Neumann,
Presidente do Sindilojas Canoas
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Jornalistas responsáveis: 
Bruna Lopes (MTb 16.118)
Rodrigo Pizolotto (MTb 15.927) 

Textos e diagramação:



Agora você
já pode
escolher
pagar com
o Pix.

Disponível 24 horas 
por dia, todos os 
dias da semana

O dinheiro cai na
conta em segundos

Seguro, prático 
e disponível no 
aplicativo Sicredi

Vem experimentar.

Visite nossas agências 
em Canoas ou escaneie 
o QR Code abaixo 
e junte-se a nós.

CENTRO:
Rua Fioravante Milanez, 66
Fone: 51 34767574

MARECHAL RONDON:
Av. Santos Ferreira, 1048
Fone: 51 33585485
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ASSESSORIA JURÍDICA

Nosso associado tem à disposição 
um atendimento ágil, cordial e 
personalizado na área jurídica, 
realizadao por profissionais de alta 
competência.

LINHAS DE CRÉDITO

Disponibilizamos acesso a linhas 
de crédito com taxas altamente 
vantajosas.

PALESTRAS, TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÕES

Mensalmente apresentamos 
palestras em café da manhã, 
com informações voltadas às 
necessidades pontuais, bem como 
a manutenção de capacitações 
ministradas por parceiros ao nosso 
quadro de associados.

CONVENÇÃO COLETIVA

Este é o instrumento que 
normatiza as cláusulas Sociais, 
Econômicas e a abertura aos 
domingos e feriados no Comércio 

Varejista, nos municípios de Canoas, 
Esteio, Nova Santa Rita, Santo 
Antônio da Patrulha, Sapucaia do 
Sul e Triunfo.

SAÚDE

Nosso Associado poderá utilizar 
nossa parceria na aréa de saúde, 
contando com planos específicos 
para suas necessidades e valores 
bem acessíveis.

Acesse nosso site e confira todas 
as outras possibilidades

www.sindilojascanoas.com.br

CONFIRA TODAS AS VANTAGENS DE 
SER UM ASSOCIADO DO SINDILOJAS:

Você sabia que nós temos um ótimo espaço para você realizar as suas 
reuniões e eventos aqui no Centro de Canoas? 

Confira todos os detalhes do que oferecemos:
-Sala climatizada com multimídia. 
- Capacidade para 12 lugares (conforame lei 55.240 de 10 de maio/2020  

que trata do distanciamento controlado). 
    - Horário comercial  
(08h30 às 12hs - 13h30 às 17h30) 

APROVEITE NOSSA SALA DE REUNIÕES 
PARA REALIZAR SEUS EVENTOS

3 A PALAVRA DO 
PRESIDENTE
Apesar das dificuldades, 
precisamos apostar em um 
2021 de sucesso.

6 E-COMMERCE: 
É TEMPO DE SE 
REINVENTAR

Diante das dificiuldades da 
pandemia, aprimorar as vendas 
foi uma das medidas adotadas 
pelas óticas Vênus para superar os 
obstáculos. 

10
Novos mandatos, prefeitos reeleitos, 
como devem ser os próximos quatro 
anos nas cidades de Canoas, Esteio, 
Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, 
Santo Antônio da Patrulha e Triunfo.

ELEIÇÕES: O QUE 
ESPERAR DOS 
VENCEDORES

14 SISTEMA ON-LINE
DEVE AGILIZAR 
O PPCI 

Objetivo do governo é acabar 
com as filas de atendimento 
nas unidades do corpo de 
bombeiros. 

16 Lei Geral de 
Proteção de Dados

QUESTÕES 
PRÁTICAS PARA A 
ADEQUAÇÃO DAS 
LOJAS À LGPD

TEM MAIS!

7 ARTIGO |  Pix: Bem-vindos  a 
um novo tempo.
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E-COMMERCE

É TEMPO DE SE 
REINVENTAR 

DIANTE DAS 
DIFICULDADES 
DA PANDEMIA, 
APRIMORAR AS 
VENDAS POR 
E-COMMERCE FOI 
UMA DAS ATITUDES 
DAS ÓTICAS VÊNUS 
PARA SUPERAR OS 
OBSTÁCULOS.

Mais do que simplesmente 
atender, surpreender 
o cliente. Mirando e 
reforçando estes valores, a 
Óticas Vênus permanece 
firme no setor varejista 
mesmo em tempos de 
pandemia. Há 53 anos no 
mercado, a empresa do 
setor óptico e de relógios 
enxerga as mudanças como 
uma oportunidade de se 
reinventar. “Para seguir 
no mercado, precisamos 
estar sempre adaptados às 
mudanças. Dentro do “novo 
normal”, temos que nos 
reinventar todos os dias e 
estar preparados quando 
surgir algo novo”, reforça 
Camila Neumann, diretora e 
gestora do setor de óculos de 
segurança das Óticas Vênus.

Frente a um cenário 
de incertezas, diante de 
decretos e bandeiras que 
mudavam a todo o momento, 
o setor de varejo da região 
metropolitana precisou se 
reformular para atender às 
expectativas de seus clientes 
e resistir aos impactos que 
o COVID-19 trouxe para a 

 Arquivo pessoal

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2020

CAMILA Neumann 
também é diretora da nossa 
entidade

sociedade como um todo. 
Camila lembra que, desde 
março, com a chegada do 
vírus, cada dia constituía 
um novo desafio. “Nossas 
lojas estiveram fechadas 
durante dez ou quinze dias, 
dependendo da cidade e dos 
decretos que vigoravam no 
momento”, conta. Porém, 
as atividades da empresa 
não chegaram a parar. Os 
laboratórios responsáveis 
pela confecção de óculos de 
segurança mantiveram o 
funcionamento por tratar-se 
de equipamentos de proteção 
individual. O serviço óptico 
é classificado como essencial 
pelo governo. Portanto, 
teve o seu funcionamento 
liberado.

“NOSSA PROCURA 
PELO E-COMMERCE 

AUMENTOU MUITO”

O e-commerce, ou 
comércio eletrônico de 
produtos e serviços, que já 
era uma realidade no setor 
varejista, passou a ter uma 
importância ainda maior. 

Uma nova realidade aponta 
crescimento exponencial das 
vendas online no Brasil no 
ano de 2020. A Óticas Vênus, 
mesmo contando com 
website de vendas, buscou 
diversificar e aprimorar a 
qualidade do serviço para 
atender à demanda. “Nossa 
procura pelo e-commerce 
aumentou muito. Por isso, 
readequamos as lojas com 
as vendas pelo Whatsapp”, 
relata Camila Neumann.

Ela explica que, através do 
aplicativo, o consumidor é 
direcionado para a loja mais 
próxima. “Disponibilizamos 
este canal para que o cliente 
possa conversar e fazer a 
compra. No momento do 
fechamento, ele pode optar 
tanto por retirar o produto 
na loja onde for mais 
conveniente, ou solicitar a 
entrega a domicílio”, ressalta. 
“Principalmente no varejo, 
nós precisamos ter várias 
formas de atender o nosso 
cliente. Então, foi necessário 
criar vários mecanismos 
e logísticas para melhor 
atender o consumidor neste 

momento”, completa.
Quando perguntada 

sobre as lições que podem 
ser tiradas pelo período 
da pandemia, a diretora 
é certeira: “Mais do que 
nunca, o cliente não quer 
simplesmente ser atendido. 
Ele quer ser surpreendido. 
E este diferencial é algo que 
tratamos com muito carinho 
aqui dentro da Vênus”.
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A forma como as pessoas 
pagam por suas compras 
passou por inúmeras 
transformações ao longo 
do tempo. No princípio, 
o dinheiro era a única 
alternativa. Depois veio o 
cheque, as transferências 
(DOC’s e TED’s) e, mais 
recentemente, o uso de 
cartões de débito e crédito. 
Em novembro de 2020, o 
Brasil conheceu o PIX. 

O PIX é um sistema de 
pagamentos instantâneos 
desenvolvido pelo Banco 
Central que tende a 

POR DRA. PATRÍCIA
PALERMO | ECONOMISTA-
CHEFE DA FECOMÉRCIO-RS

BEM-VINDOS 
A UM NOVO 
TEMPO

ARTIGO | AVALIAÇÃO ECONÔMICA

revolucionar os pagamentos 
e transferências no país. 
Com o PIX é possível fazer 
transferências de valores 
24 horas por dia, 7 dias 
por semana, 365 dias por 
ano. Diferentemente do 
que acontece com a TED 
e, especialmente com o 
DOC ou com pagamento de 
boletos, não há um longo 
período de compensação de 
valores. 

No PIX, o valor sai 
de uma conta e em até 
10 segundos entra na 
conta do recebedor, isto 
é, trata-se de um sistema 
praticamente instantâneo. 
Outra facilidade é a geração 
de QR Codes. Os QR Codes 
funcionam como uma 
ferramenta de cobrança 
e podem ser estáticos ou 
dinâmicos. Os estáticos 
funcionam como etiquetas 
de preço único – algo 
que pode ser muito útil 
para pequenos varejos e 
prestadores de serviços 
de preço fixo. No caso dos 
dinâmicos, há a geração 
de um código específico 
para cada transação, o 
que deverá facilitar o 
e-commerce.

Para usar o PIX, o 

usuário precisa ter uma 
conta bancária (corrente 
ou poupança) ou mesmo 
uma carteira digital. A 
regulamentação por 
parte do Banco Central 
estabeleceu a gratuidade 
para pagamentos 
de pessoas físicas e 
microempreendedores 
individuais. As demais 
pessoas jurídicas, por sua 
vez, poderão ser tarifadas, 
mas a concorrência entre os 
vários participantes deste 
mercado tende a derrubar 
os preços praticados, 
além de impactar outros 
mercados, como o de 
maquininhas, que deverá 
experimentar um choque 
nas operações feitas no 
débito. Assim, o PIX deverá 
reduzir gastos com tarifas 
bancárias, o que deve 
reverter em mais recursos 
para serem gastos na 
economia real, e com as 
maquininhas, o que poderá 
ajudar na recomposição das 
margens ou na redução dos 
preços dos produtos.

Apesar das múltiplas 
vantagens, muitos 
questionam a segurança 
do sistema, entretanto isso 
não deve ser motivo de 

preocupação. Para fazer o 
uso do PIX, o usuário deve 
escolher uma chave PIX. 
Essa chave pode ser o CPF 
ou CNPJ, e-mail, telefone 
ou uma chave aleatória. 
A chave funciona como 
um endereço para o qual 
os pagadores enviarão os 
recursos, isto é, de uma 
maneira resumida, a 
chave traz informações 
como banco, número da 
conta, agência, CPF/CNPJ 
e, portanto, servem para 
serem compartilhadas. A 
chave não permite que 
ninguém acesse a conta 
bancária e faça qualquer 
tipo de movimentação, que 
continuam restritas a saber 
senha e outros elementos 
identificadores, que devem 
continuar a ser mantidos 
em sigilo.

Enfim, o PIX é fácil, 
seguro, rápido e barato. 
Uma iniciativa que 
funciona como a junção 
do melhor do dinheiro (a 
instantaneidade) com o 
melhor das transferências 
digitais (segurança e a 
praticidade). Informe-se 
mais e saiba como o seu 
negócio pode se beneficiar 
com o PIX.
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NOVA CAMPANHA

SIM, O SESC 
TAMBÉM É PRA VOCÊ

SESC/RS 
APRESENTA NOVA 
CAMPANHA 
INSTITUCIONAL 
QUE MOSTRA QUE 
SIM, O SESC É PARA 
TODOS.

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2020

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS?

Para acesso às atividades é necessário fazer o Cartão 
Sesc/Senac que é gratuito e pode ser feito em qualquer 
Unidade Sesc ou pelo site www.sesc-rs.com.br/cartao. 

São TRÊS modalidades: 
1. Comércio e Serviços - para trabalhadores, 

desempregados (até dois anos após demissão) e 
aposentados de empresas do Comércio de Bens.

 
2 - Serviços e Turismo - Empresários - para donos de 

empresas cadastradas nos sindicatos filiados e afiliados 
à Fecomércio-RS. 

3 - Público em Geral - para toda a população que 
não se enquadra em uma das categorias anteriores. Os 
titulares do cadastro ainda podem incluir dependentes 
para acessarem os serviços com os mesmos benefícios. 

São considerados dependentes pai, mãe, filhos e 
entiados, cônjuge ou companheiro, avós, netos e irmãos 
inválidos ou incapazes permanentemente de trabalhar, 
além de menores sob tutela ou curatela.

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS?
O Sesc/RS lançou em 

novembro uma nova 
campanha. Com o mote “SIM, 
o Sesc também é pra você”, a 
instituição busca se aproximar 
ainda mais dos gaúchos 
mostrando que seus serviços 
são abertos a todos os públicos. 
A campanha criada pela 
Agência SPR e supervisionada 
pela equipe de Marketing 
do Sesc/RS apresenta a 
personagem “Jasmim”, uma 
agente de atendimento ao 
cliente alegre e contagiante, 
afinal, no seu trabalho quando 
alguém pergunta se “O Sesc é 
pra mim?”, a resposta é sempre 
“SIM!”. 

Presente em 57 cidades 
com Unidades Operacionais 
e em todos os 497 municípios 
do RS com ações sistemáticas, 
o Sistema Fecomércio-RS/
Sesc oferece serviços nas 
áreas de Cultura, Turismo, 

Esporte, Lazer, Assistência, 
Saúde e Educação. Algumas 
das ações são gratuitas e 
outras possuem valores 
acessíveis e facilidades de 
pagamento.

Para a gerente do Núcleo 
de Marketing do Sistema 
Fecomércio-RS/Sesc/
Senac, Simone Barañano, 
a campanha aproxima a 
instituição dos gaúchos. 
“Queremos estar cada 
vez mais perto da nossa 
comunidade e mostrar que 
“Sim” o Sesc é para todas 
as pessoas, independente 
de onde elas trabalhem, 
estudem ou em qual cidade 
elas residam. Essa campanha 
mostra exatamente isso, 
que o Sesc é pra mim, é pra 
ti, é pro teu amigo. E que 
melhor forma de fazer isso 
se não com um tom leve, 
descontraído e contagiante”.
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NOVOS MANDATOS, 
PREFEITOS 
REELEITOS, COMO 
DEVEM SER OS 
PRÓXIMOS QUATRO 
ANOS NAS CIDADES 
DE CANOAS, ESTEIO, 
NOVA SANTA RITA, 
SAPUCAIA DO SUL, 
SANTO ANTÔNIO 
DA PATRULHA E 
TRIUNFO.

Sem dúvidas, essa foi uma 
das eleições mais atípicas 
dos últimos anos. Apesar 
do significativo número 
de abstenções - seja em 
virtude do Coronavírus ou 
não, já estão definidos os 
prefeitos das seis cidades 
que compõem a nossa base: 
Canoas, Esteio, Nova Santa 
Rita, Sapucaia do Sul, Santo 
Antônio da Patrulha e 
Triunfo. Os novos mandatos 
serão para o período que se 
inicia em 2021 e se encerra 

O QUE PRETENDEM OS 
PREFEITOS ELEITOS 
DAS 6 CIDADES-BASE?

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2020

em 2024.
Em Canoas, temos o 

retorno de Jairo Jorge - 
já eleito anteriormente 
nos anos de 2008 e 2012. 
Para enfrentar a crise e 
desenvolver a cidade pelos 
próximos quatro anos, ele 
irá apostar, principalmente, 
conforme divulgado em 
campanha, na inovação. 

Ao todo, Jairo Jorge 
apresentou 55 propostas a 
serem executadas durante 
seu mandato. Entre elas, 
está a do “Juro Zero” - que 
se trata de um projeto 
de capital de giro para as 
empresas. 

Em Esteio, com uma 
votação expressiva 
(85,5%), Leonardo Pascoal, 
se reelegeu por mais 
quatro anos. No final de 
novembro, ele sancionou 
a Lei Municipal nº 
7.635/2020, que institui 
a Política Municipal de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação do município. 
A área deve ser uma das 
prioridades do governo 
e tem como objetivo 

acelerar o desenvolvimento 
econômico, social e 
ambiental do município; 
incentivar as atividades 
tecnológicas e de inovação, 
bem como a produção 
científica; ampliar a 
competitividade do 
município e das empresas 
nele instaladas; cooperar 
para o desenvolvimento 
sustentável por meio 
da inovação; qualificar 
os serviços públicos 
municipais; integrar ações 
do setor público, privado 
e academia; fomentar o 
empreendedorismo de 
inovação; e incentivar o 
surgimento de start-ups de 
base tecnológica.

Em Sapucaia do Sul, 
o vencedor foi Volmir 
Rodrigues, que tem 
como objetivo resgatar 
empregos, buscar novas 
parcerias e negócios 
para a cidade através da 
implantação da Lei da 
Liberdade Econômica. 
“Desburocratizar para 
atender melhor o nosso 
empreendedor”, afirmou 

Volmir em suas redes 
sociais. 

Em Santo Antônio da 
Patrulha, atrair novas 
empresas para a cidade vai 
ser o grande foco da gestão 
de Rodrigo Massulo, eleito 
pela primeira vez como 
prefeito. Isso será feito 
através de mudanças no 
plano diretor, de facilidades 
para a abertura de novas 
empresas e valorização das 
já existentes. Outro projeto 
é a criação do Laboratório 
de Desenvolvimento 
Econômico - que coleta e 
reúne informações sobre as 
atividades econômicas para 
assim dar suporte aqueles 
que pretendem investir na 
região. 

Em Triunfo, o prefeito 
reeleito é Murilo Machado. 
Em seu plano de governo, 
os próximos quatro anos 
serão de desenvolvimento  
de ações para gerar 
emprego e renda ao 
município. 

“Triunfo precisa 
continuar se 
desenvolvendo. Vamos
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JAIRO JORGE (PSD)

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2020

Jairo Jorge, do PSD, teve 82.137 votos 
no segundo turno e vai para o terceiro 
mandato no executivo municipal (os 
outros foram nos anos de 2008 e 2012). 
Ele tem 57 anos e é jornalista. O vice é 
Dr Nedy.

CANOAS

Volmir Rodrigues Gordo Agendão 
teve 51,99% dos votos. Ele tem 53 
anos, é casado, tem superior completo 
e declara ao TSE a ocupação de 
administrador. A vice é Dra Imília de 
Souza, do PP, que tem 56 anos.

ESTEIO NOVA SANTA RITA

SAPUCAIA DO SUL

SANTO ANTÔNIO 
DA PATRULHA

TRIUNFO

LEONARDO PASCOAL (PP) RODRIGO BATTISTELLA (PT)

VOLMIR RODRIGUES GORDO 
AGENDÃO (PP)

RODRIGO MASSULO (PP)

MURILO MACHADO SILVA (MDB)

Leonardo Pascoal foi reeleito com 85,5% 
dos votos. Ele tem 30 anos, é solteiro, 
economista e vai para o segundo 
mandato na cidade de Esteio. O vice é 
Jaime, do PSB, que tem 60 anos.

Rodrigo Massulo teve 61,91% dos 
votos.  Ele tem 30 anos, é solteiro, 
tem ensino superior completo e é 
vereador. O vice é Marcelo Gaucho, 
do PTB, que tem 40 anos.

Murilo Machado Silva (MDB), 32 
anos, casado, é o prefeito reeleito de 
Triunfo com 66,58% dos votos válidos,. 
O cargou de vice teve mudança. Esta 
será a vez de Gaspar Martins dos 
Santos, de 51 anos, do PP.

Rodrigo Battistella teve 39,29% dos votos. 
Ele tem 39 anos, é solteiro, tem ensino 
superior completo e declara ao TSE a 
ocupação de administrador. O vice é 
Toninho Pfeil, do PDT, que tem 69 anos.

buscar parcerias com 
a iniciativa privada e 
desenvolver políticas 
de incentivo para atrair 
novas empresas. Além 
disso, promoveremos a 
capacitação de jovens e 
adultos através de cursos 
específicos, gerando novas 
oportunidades e mão 
de obra qualificada. Já 
sugerimos atualizações 
importantes no Plano 
Diretor Municipal, que 
irão gerar novas atividades 
de comércio, serviços e 
indústria no município. 
Além disso, participaremos 
de eventos e feiras 
nacionais para divulgar 
os benefícios da nossa 
cidade”, disse Murilo em 
suas redes sociais. 

Por fim, em Nova Santa 
Rita, com o apoio da 
atual prefeita Margarete 
Ferretti, o candidato 
Rodrigo Battistella (PT) 
foi o escolhido para dar 
sequência ao governo 
nos próximos quatro 
anos. Ele esteve à 
frente da secretaria de 
Indústria, Comércio e 
Desenvolvimento neste 
último ano. Formado em 
administração de empresas, 
e pós-graduado em gestão 
e planejamento - atuou 
também na área financeira 
da empresa da família, 
a Industrial Battistella 
Artefatos de Borracha Ltda. 

Durante sua campanha, 
Rodrigo afirmou que a 
cidade vem chamando à 
atenção pelo crescimento 
expressivo, tanto 
populacional, quanto 
econômico e citou o 
recente  anúncio da gigante 
multinacional Amazon que 
irá gerar dois mil empregos 
indiretos na região.

“Tenho a responsabilidade 
de dar sequência a 
este projeto de sucesso 
nesta cidade pujante. 
Melhorar a infraestrutura 
cada vez mais, estar 
presente nos bairros, 
investir em segurança e, 
principalmente, dar suporte 
para que cada vez mais 
empresas possam investir 
em nossa cidade”, contou 
Rodrigo através de suas 
redes sociais.
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CURSOS TÉCNICOS SENAC CANOAS

ESTEJA PRONTO 
PARA O MERCADO 
DE TRABALHO

REALIZAR UMA 
CAPACITAÇÃO 
EAD, ALÉM DE 
SER UMA BOA E 
RÁPIDA FORMA 
DE INSERÇÃO 
PROFISSIONAL, É 
UMA DAS OPÇÕES 
PARA QUEM QUER 
INGRESSAR NO 
MERCADO NO 
PRÓXIMO ANO.

Um estudo recente 
do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), aponta 
que, aproximadamente, 
1,7 milhão de brasileiros 
realizou matrículas em 
cursos a distância nos 
últimos meses, o que 
representa mais de 20% no 
total de matrículas. Diante 
desse cenário, realizar uma 
capacitação EAD, além de 
ser uma boa e rápida forma 
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de inserção profissional, é 
uma das opções para quem 
quer ingressar no mercado 
na retomada das atividades 
pós-pandemia.   

Pensando nisso, o Senac 
Canoas está com inscrições 
abertas para cursos técnicos 
na modalidade a distância. 
Interessados podem 
escolher entre 11 cursos nas 
áreas

de Comércio, Design, 
Gestão, Informática, Meio 
Ambiente e Segurança. 
Atualmente, mais de 25 
mil alunos em todo o País 
realizam as capacitações 
técnicas ofertadas pela 

instituição.  

MATRÍCULAS PODEM 
SER FEITAS ATÉ O DIA 21

Matrículas podem ser 
realizadas até o dia 21 de 
dezembro, pelo site www.
ead.senac.br/cursos-
tecnicos, onde também 
é possível acessar mais 
informações sobre as 
capacitações, o conteúdo 
programático dos cursos e a 
metodologia de ensino, além 
da política de descontos 
oferecida pelo Senac. As 
aulas iniciam na segunda 
semana de dezembro.  

Adequados às exigências 
do mundo profissional, 
os cursos técnicos estão 
focados em proporcionar 
rápida inserção no mercado 
de trabalho, além de 
garantirem flexibilidade 
para que o aluno estude 
onde e quando quiser. É 
o comprometimento com 
a melhor experiência 
quando o assunto é ensino a 
distância. 

CONTATO

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (51) 
3476-7222.

CURSOS COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS:  

- Técnico em Administração  

- Técnico em Design de 
Interiores  

- Técnico em Informática para 
Internet   

- Técnico em Logística  

- Técnico em Meio Ambiente 

- Técnico em Programação de 
Jogos Digitais  

- Técnico em Qualidade  

- Técnico em Recursos 
Humanos  

- Técnico em Secretariado   

- Técnico em Segurança do 
Trabalho   

- Técnico em Transações 
Imobiliárias



EMPREENDER
FICA MAIS FÁCIL

QUANDO SE TEM

APOIO!

PALESTRAS E CAPACITAÇÕES

LINHAS DE CRÉDITOASSESSORIA JURÍDICA
CONVENÇÃO  

COLETIVA

www.sindilojascanoas.com.br

CONECTIVIDADELAZER E ENTRETENIMENTO
CONVÊNIOS MÉDICOS
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MENOS BUROCRACIA

SISTEMA ONLINE 
DEVE AGILIZAR 
LIBERAÇÃO DO PPCI

OBJETIVO DO 
GOVERNO É 
ACABAR COM 
AS FILAS DE 
ATENDIMENTO 
NAS UNIDADES 
DO CORPO DE 
BOMBEIROS

Com o intuito de trazer 
mais agilidade e menos 
burocracia na liberação 
do Plano de Prevenção e 
Proteção Contra Incêndio 
(PPCI), o governo do Estado 
lançou, no mês de setembro, 
o Sistema Online de 
Licenciamento (SOL-CBMRS). 
A novidade foi implantada 
inicialmente na região do 
8º Batalhão de Bombeiro 
Militar (8º BBM), com sede 
em Canoas, que atende a 28 
municípios. Para as demais 
cidades do Estado, a liberação 
deve ocorrer gradualmente.

“O 8º BBM de Canoas foi 
elencado pelo comando geral 
da corporação como piloto 
para a instalação do SOL por 
ser uma unidade pioneira 
na concentração do sistema 
de análise”, declara o major 
Marcelo Carvalho Soares, 
comandante da unidade. “O 
sistema anterior ainda segue 
em operação. O processo 
de transição deve partir do 
proprietário ou responsável 

COMO ACESSAR O NOVO SISTEMA:
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O acesso é feito pelo site www.solcbm.rs.gov.br. A plataforma vai receber os pedidos de 
PPCI na forma completa para edificações permanentes, novas ou existentes, entre outras 
possibilidades.

Com a ferramenta virtual, todos os tipos de licenciamentos realizados pela corporação, 
incluindo os Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCIs) na modalidade 
completa, passam a ser digitais.

Para os imóveis de baixa complexidade, que, em lugar do PPCI completo, são licenciados 
através do chamado Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB) ou Plano 
Simplificado de Prevenção Contra Incêndio (PSPCI), o processo também é 100% digital, mas 
continuará a ser realizado pelo mesmo sistema que era realizado anteriormente.

Para dúvidas e outros esclarecimentos:
E-mail: centraldeatendimento@cbm.rs.gov.br 
Telefone: (51) 3333-3551

ANOTA AÍ

EQUIPE do 
8º Batalhão 
de Bombeiro 
Militar (8º 
BBM)

técnico da empresa”, lembra.

“É UM PROJETO 
MUITO INOVADOR”

Entre as vantagens, está a 
tramitação 100% digital e a 
possibilidade de protocolar 
processos 24 horas por dia, 
nos sete dias da semana. A 
necessidade de enfrentar 
filas de atendimento para 
apresentar documentos 
fisicamente não existe 
mais. “É um projeto muito 
inovador que desburocratiza 
muito a prevenção contra 
incêndios. Todos os 
documentos são tratados de 
forma online. Inclusive as 

taxas são pagas através de 
sistema bancário remoto”, 
salienta o major.

“Temos de aproveitar 
o que a tecnologia nos 
proporciona para dar esse 
passo com segurança, para 
que possamos cuidar da 
vida das pessoas e garantir 
mais agilidade na liberação 
de empreendimentos, 
sabedores de que isso 
também terá impacto na 
vida das pessoas, gerando 
emprego, renda e capacidade 
de sustentar famílias”, afirma 
o governador Eduardo 
Leite, durante o anúncio de 
lançamento do novo sistema, 
em live nas redes sociais.



s
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POR GIL BORNÉO R. TAVARES - OAB/RS 117.264
TAVARES E PANIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/RS 1.774

QUESTÕES 
PRÁTICAS PARA A 
ADEQUAÇÃO DAS 
LOJAS À LGPD 

A LGPD (Lei 
13.709/2018) trouxe a 
obrigação de adequação 
do tratamento de dados 
pessoais realizado pelas 
empresas – ou seja, todos 
os dados pessoais captadas 
pela empresa.

Os dados pessoais são 
as informações capazes 
de identificar uma pessoa, 
direta ou indiretamente, 
como exemplo: 
nome, CPF, endereço, 
e-mail, geolocalização, 
preferências de consumo, 
etc. Já o tratamento se 
trata de toda operação 
realizada com os referidos 
dados pessoais, como 
coleta, armazenamento, 
transferência, eliminação, 
etc. 

Desse modo, se faz 
necessário que os lojistas 
deem especial atenção 
ao presente tema, tendo 
em vista que lidam com 
número relevante de 
dados pessoais na sua 
operação.

Em síntese, a adequação 
do lojista à LGPD deve 
ser realizada por meio 
de planejamento, no 
qual devem fazer parte 
o mapeamento completo 
dos dados pessoais 
coletados, a verificação 
da finalidade para a 
coleta de cada um dos 
dados, a análise de como 
serão armazenados 
e com quem serão 
compartilhados. 

A LGPD trouxe uma 
lista de hipóteses que 
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ARTIGO | LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

autorizam o tratamento 
de dados pessoais pelas 
empresas, estas hipóteses 
são as chamadas bases 
legais. Dessa forma, todo 
e qualquer tratamento 
de dados pessoais não 
apoiado por alguma das 
bases legais previstas 
na LGPD é considerado 
ilegal. Uma das referidas 
bases legais (talvez 
a mais polêmica) é o 
consentimento, a qual 
nada mais é do que 
solicitar o consentimento, 
por escrito (ou por meio 
capaz de demonstrar a 
manifestação de vontade 
da pessoa), inequívoco, livre 
e específico à finalidade 
informada na solicitação, 
do titular do dado.

Ocorre que, o 
consentimento, da mesma 
forma como é concedido, 
pode ser retirado, ou seja, 
o indivíduo que concedeu 
o seu consentimento pode 
retirá-lo, fazendo com 
que a mesma empresa 
tenha a obrigação de 
parar com o tratamento 
dos dados. Dessa 
forma, é importante 
ter ciência de que, em 
muitas oportunidades, 
se torna mais benéfico 
para a empresa tratar 
dados pessoais por meio 
das outras bases legais 
previstas pela LGPD, como 
exemplo: cumprimento 
de obrigação legal ou 
regulatória, execução de 
contrato ou procedimento 
preliminar relacionado ao 

contrato, exercício regular 
de direitos em processo 
judicial, administrativo 
ou arbitral, proteção da 
vida ou da incolumidade 
pública, tutela da saúde, 
interesse legítimo do 
controlador ou terceiro, 
proteção do crédito, 
dentre outras.

É necessário salientar 
o cuidado que o lojista 
deve ter para que não 
colete dados pessoais 
desnecessários, o que 
traz maiores riscos à 
empresa, bem como seja 
dada maior atenção aos 
dados sensíveis coletados 
(origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, 
opinião política, filiação a 
sindicato ou organização 
de caráter religioso, 
filosófico ou político e 
dados relacionados à 
saúde ou vida sexual, 
dados genéticos ou 
biométricos), visto que a 
LGPD exige maior nível 
de segurança e restringe 
a possibilidade de coleta e 
tratamento deste tipo de 
dado pessoal.

De igual forma, se faz 
necessária a utilização 
de medidas de segurança 
adequadas para a 
correta guarda dos 
dados pessoais, a fim de 
minimizar a possibilidade 
de incidentes/
vazamentos.

Destaca-se que a 
coleta de dados dos 
empregados também 
deve ser realizada de 

forma adequada à LGPD. 
Assim, o lojista deve 
realizar uma revisão no 
processo de seleção para 
novas contratações e no 
processo admissional, 
para que se evite a coleta 
de dados desnecessários 
para a finalidade 
específica e para que não 
sejam armazenados por 
tempo indeterminado. 

Ainda, se faz necessária 
a revisão e alteração nos 
documentos internos 
(ex: ficha registro do 
empregado), dos contratos 
existentes e dos contratos 
com prestadores de 
serviços (ex: terceirizados), 
no sentido de inclusão de 
cláusulas relacionadas 
ao tratamento de dados 
pessoais.

Enquanto se realizam 
as adequações acima 
referidas, é importante 
que sejam executados 
treinamentos com a 
equipe para que se 
efetive e se mantenha 
a cultura da proteção 
de dados na empresa, 
com fortalecimento 
das políticas internas 
e engajamento dos 
colaboradores.

Por fim, destaca-se 
que a adequação à 
LGPD é obrigatória 
e traz grandes riscos 
financeiros (processos 
judiciais, administrativos 
e penalidades 
administrativas) e de 
imagem da loja perante os 
consumidores. 
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O PAPEL DA COOPERATIVA 
NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DAS REGIÕES

Enxergar a relevância 
de uma agência bancária 
ou de uma cooperativa 
para além dos produtos 
oferecidos por ela pode 
ser desafiador para a 
maioria das pessoas. 
No entanto, cresce a 
consciência de que por 
trás de agências, soluções, 
sistemas e aplicativos, há 
instituições financeiras 
com papel social, 
geradoras de impactos nas 
regiões onde atuam. Em 
especial, o cooperativismo 
de crédito está bastante 
avançado nesse sentido, 
se caracterizando 
por propiciar um 
relacionamento mais 
próximo ao associado, 
que não é cliente, mas o 
próprio dono do negócio. 

No Brasil, o segmento de 
cooperativismo de crédito 
tem mais de 11 milhões de 
associados e crescimento 
consistente, mas o espaço 
que ocupa no sistema 
financeiro pode ser ainda 
maior em virtude do seu 
potencial. Mesmo assim, 
o impacto gerado pela sua 
atuação na economia do 
país já é muito relevante e 
pode ser demonstrado por 
meio de dados oficiais. 

Uma das pesquisas 
anunciadas pelo Sicredi, 
neste ano, é um bom 
exemplo disso, de autoria 
da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas 
(Fipe), foram avaliados 
dados econômicos 
de todas as cidades 
brasileiras, com e sem 
cooperativa de crédito, 
entre 1994 e 2017, e 
cruzadas informações 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), evidenciando 
que o cooperativismo de 
crédito incrementa o PIB 
per capita dos municípios 
em 5,6%, cria 6,2% mais 
vagas de trabalho formal 
e aumenta o número 
de estabelecimentos 
comerciais em 
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SICREDI

CONHEÇA O SICREDI 
O Sicredi é a primeira instituição financeira 

cooperativa do Brasil. Seu modelo de negócio constrói 
uma cadeia de valor que beneficia o associado, a 
cooperativa e a comunidade local. 

Atualmente são mais de 4,8 MILHÕES DE 
ASSOCIADOS presentes em 23 estados brasileiros 
e no distrito federal em mais de 1,9 MIL AGÊNCIAS, 
distribuídas em 108 COOPERATIVAS. Oferecem mais 
de 300 produtos e serviços financeiros de um jeito 
simples e próximo para você, para a sua empresa e para 
o seu agronegócio. 

Mas o que os faz diferentes é que ao se associar, 
você adquire uma pequena cota da sua cooperativa, 
passando a ser dono do Sicredi, tendo voz sobre as 
decisões do negócio e participando dos resultados. 

15,7%, estimulando o 
empreendedorismo local. 

A razão para 
esses resultados é 
a proximidade com 
os associados, como 
apontou a Fipe, tendo um 
diferencial importante 
na concessão de crédito, 
conhecendo a realidade 
de cada um para poder 
prestar a melhor 

consultoria financeira. 
Além disso, a cooperativa 
coloca o associado no 
centro das decisões, de tal 
forma que ele participa 
ativamente dos rumos do 
negócio. Isso faz com que 
uma agência não passe 
apenas por um estudo de 
viabilidade econômica, 
em que o resultado 
financeiro ao longo dos 

anos deve ser maior que 
o custo de capital e o 
risco da operação, mas há 
ainda, essencialmente, 
o interesse pela 
comunidade. 
Concretizando assim, 
uma história de 
desenvolvimento com 
a cidade, com a agência 
Canoas localizada no 
centro, e a jovem agência 
Canoas Marechal 
Rondon, inaugurada 
há um ano pela 
cooperativa Sicredi União 
Metropolitana RS.

As cooperativas de 
crédito realizam um 
importante papel na 
sociedade ao agregar 
renda e contribuir para 
a melhoria da qualidade 
de vida dos associados 
e das comunidades 
onde estão inseridas. 
Um exemplo disso, são 
programas como o Fundo 
de Desenvolvimento 
Social da Sicredi União 
Metropolitana RS, que em 
2020 está contribuindo 
financeiramente para 
quinze projetos de 
entidades locais, sejam 
realizados em benefício 
da própria região. 

Além disso, neste 
ano, em parceria com o 
Banco de Alimentos, o 
Sicredi levou caminhões 
cooperativos para as ruas 
do município de Canoas, 
arrecadando mais de 1,5 
toneladas de alimentos 
não perecíveis e produtos 
de higiene e limpeza, 
doados às organizações e 
instituições carentes da 
cidade.
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DÚVIDAS SOBRE 
13º SALÁRIO E FÉRIAS?
A Fecomércio-RS preparou a cartilha “Décimo Terceiro e Férias” com 
informações sobre a redução de salário e a suspensão do contrato de trabalho. 
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SE O EMPREGADO ESTIVER COM O CONTRATO SUSPENSO 
NO MÊS DE DEZEMBRO ELE TEM DIREITO AO 13º SALÁRIO?

Sim, mesmo com o contrato suspenso o 13º salário é devido pelo empregado 
com vínculo empregatício ativo.

DICAS

1

2 O MEU EMPREGADO ESTEVE COM O CONTRATO DE
TRABALHO SUSPENSO EM ALGUNS MESES DE 2020, ELE
TEM DIREITO AO 13º SALÁRIO INTEGRAL OU O PAGAMENTO
DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO?

O pagamento será proporcional 
aos meses trabalhados durante o 
ano. Se o empregado ficou com o 
contrato suspenso por três meses, 
receberá 9/12 (nove doze avos) do
salário contratual de dezembro. O 
trabalho em quinze ou mais dias 
em um mês é considerado como 
mês trabalhado para efeitos de 
cálculo. É este o entendimento
do Ministério da Economia através 
da Nota Técnica antes referida.

Você pode conferir o material na 
íntegra no site da Fecomércio-RS
através do 
www.fecomercio-rs.org.br

!
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