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REFORMA TRIBUTÁRIA: 
O CAMINHO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

Nós encerramos o ano de 2019 com uma perspectiva de 
futuro econômico e social bastante positiva. O Congresso 
deve aprovar nos próximos meses, entre outras medidas, 

a Reforma Tributária (proposta na PEC 45), apresentada pelo 
ministro Paulo Guedes. 

As reformas Tributária e da Previdência têm forte ligação 
econômica e política e são complementares. Os brasileiros são 
os cidadãos que mais pagam impostos no mundo, se levada em 
conta a relação entre a carga tributária e a qualidade dos serviços 
públicos oferecidos.

A proposta extingue nove tributos: IPI, IOF, PIS/Pasep, Cofins, 
Salário-Educação, Cide-combustíveis e CSLL (federais); ICMS 
(estadual); e ISS (municipal). No lugar deles, será criado um 
imposto sobre o valor agregado, de competência estadual, 
chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), 
e um outro sobre bens e serviços específicos, chamado Imposto 
Seletivo, de competência federal.

A substituição dos atuais tributos sobre o consumo pelo IBS foi 
desenhada de forma que, a cada ano da transição, a receita do IBS 
reponha exatamente a perda de receita dos tributos atuais.

A PEC segue o modelo clássico europeu de tributação, que adota 
o imposto sobre valor agregado (IVA), que seria o IBS no Brasil. Ao 
todo, 165 países já usam esse tipo de sistema tributário. 

Diante dessa expectativa, reitero que o ano de 2020 será 
promissor, onde se inicia um novo ciclo no desenvolvimento das 
empresas e uma vida melhor 
para a população brasileira.

Desejo, nesta oportunidade, 
em nome do nosso Sindilojas, 
agradecer a nossa diretoria, 
associados e colaboradores 
pelo apoio oferecido nesse 
ano que breve se encerra. 

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

Denério Neumann,
Presidente do Sindilojas Canoas

04_VAREJO_JULHO_2019.indd   1 07/07/2019   23:08:35

Denério Neumann,
Presidente do Sindilojas Canoas

04_VAREJO_JULHO_2019.indd   1 07/07/2019   23:08:35

Denério Neumann,
Presidente do Sindilojas Canoas

04_VAREJO_JULHO_2019.indd   1 07/07/2019   23:08:35

Denério Neumann,
Presidente do Sindilojas Canoas

04_VAREJO_JULHO_2019.indd   1 07/07/2019   23:08:35

3

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019





5

A Casa dos Rosa promove, até o mês 
de dezembro, a exposição Memórias 
de Octavio Longhi. A mostra reúne o 
acervo pessoal do professor aposentado e 
maestro que idealizou o Coral de Canoas, 
o mais antigo em atividade na cidade.

Os objetos estão expostos no espaço do 
Museu Municipal Hugo Simões Lagranha, 
na avenida Victor Barreto, 2186, Centro. 
A visitação é gratuita e pode ser feita de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e 
aos sábados, das 14h às 18h.

CASA DOS ROSA PROMOVE EXPOSIÇÃO 
‘MEMÓRIAS DE OCTAVIO LONGHI’

Aconteceu no dia 7 de novembro 
a 19ª edição do prêmio Marcas & 
Líderes. O evento - realizado pela 
CICS, Diário de Canoas e Ulbra 
- visa identificar as marcas mais 
lembradas pelos canoenses em 38 
categorias.

O Sindilojas Canoas alegra-se 
em parabenizar as empresas 
vencedoras que são filiadas e 
fazem parte da nossa entidade:

- Óticas Vênus (categoria 
Joalheria / ótica / relojoaria)

- Lojas Paquetá (categoria lojas de 
artigos esportivos)

- Lojas Paquetá (categoria loja de 

calçados)
- Lojas Colombo (categoria loja de 

eletrodomésticos/eletrônicos
- Digimer Informática (categoria 

loja de informática)
- Cia da Construção (categoria 

loja de materiais de construção)
- Moda e Oferta (categoria loja de 

moda infantil)
- Casabem Niteroi Canoas 

(categoria loja de móveis, móveis 
planejados, decoração)

- Renner (categoria loja de 
roupas)

- Papelaria Brasil (categoria 
papelaria / livraria)

SINDILOJAS PARABENIZA VENCEDORES 
ASSOCIADOS DO MARCAS & LÍDERES

4 A PALAVRA DO 
PRESIDENTE
Reforma Tributária: 
O caminho para o 
desenvolvimento do Brasil.

8 BEST FOOD: 
O DELIVERY
DE CANOAS

De olho nos novos 
hábitos de consumo 
alimentar, aplicativo 
promete agilidade, 
preço baixo e bom 
atendimento.

9
Senac Canoas abre as inscrições 
para cursos profissionalizantes na 
área já em janeiro.

2020 COMEÇA 
COM FOCO NA 
MODA

10 RETROSPECTIVA
SINDILOJAS 2019

Eventos, celebrações, lutas, 
infinitos planejamentos e ações... o 
que de mais importante aconteceu 
no ano de 2019 no Sindilojas 
Canoas? confira!

14 Tavares e Panizzi

EMPRESÁRIO, 
VOCÊ ESTÁ 
PREPARADO PARA 
NOVOS DESAFIOS?

TEM MAIS!
18 PROCON:  Os números de 2019
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SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS

COOPERATIVA 
AMPLIA ATUAÇÃO 
EM CANOAS 

SEGUNDA AGÊNCIA 
NA CIDADE FOI 
INAUGURADA EM 
OUTUBRO

Uma história de 20 anos 
construída entre Sicredi 
União Metropolitana RS e 
Canoas ganhou um novo 
capítulo e ficou ainda mais 
forte com a inauguração da 
Agência Marechal Rondon, 
a segunda da cooperativa 
na cidade. Localizada na 
Avenida Santos Ferreira, 
1.048, a unidade dispõe de 
gerentes para atender a 
pessoas físicas e jurídicas 
do entorno, como os bairros 
Niterói e Nossa Senhora das 
Graças. 

“Agradecemos a todos 
que participam do nosso 
crescimento. Queremos 
ajudar a impulsionar a 
renda do município e da 
comunidade e mostrar 
que podemos viver em um 
mundo melhor quando 
compreendermos que 
cooperar é mais interessante 
do que competir”, destaca o 
presidente da cooperativa, 
Ronaldo Sielichow, 
lembrando que, até o final 
do ano, a Sicredi União 
Metropolitana RS terá aberto 
seis novas agências nos 
nove municípios onde atua, 
totalizando 23 unidades 
espalhadas por Alvorada, 
Cachoeirinha, Canoas, 
Esteio, Glorinha, Gravataí, 
Porto Alegre, Viamão e 
Sapucaia do Sul. A cerimônia 
de inauguração contou com 
o prestígio do Sindilojas 
Canoas na presença de 
seu presidente Denério 
Neumann, que também 
representou a Fecomércio. 
Para ele, “o cooperativismo 
é diferente, está muito mais 
próximo das pessoas. A 
cooperativa será uma grande 
alavanca para as pequenas 
empresas da região”, diz 
Neumann. 

A proximidade com seus 
associados é, de fato, uma das 
principais características da 
Sicredi União Metropolitana 
RS, cada vez mais presente 
nas comunidades das 
regiões em que atua. Agora 

Inauguração da Agência 
Marechal Rondon, a segunda 
da cooperativa na cidade.

 

Crédito das imagens: Marco Antônio / Sicredi União Metropolitana RS

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

nos dois lados da cidade, a 
cooperativa fortalece sua 
presença no município, 
auxilia no desenvolvimento 
da região e se aproxima 
dos associados locais, 
proporcionando a eles um 
ambiente confortável, com 
espaços de relacionamento e 
salas de reuniões que podem 
ser utilizadas em iniciativas 
próprias de negócios. 

“É um momento 
importante para a cidade e 
para a cooperativa. Vinte 
anos depois de inaugurar 
a primeira agência no 
município, estamos 
ampliando o atendimento a 
pedido da população. A nova 
unidade nasce ao encontro 
do momento de franca 
ascensão que Canoas vive”, 
relata o gerente da Sicredi 
União Metropolitana RS na 
região, Matheus Becker.

O secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
de Canoas, Airton Souza, 
representou a prefeitura do 
município na solenidade. 
“Valorizamos instituições 
como o Sicredi, que 
acreditam e empreendem 

em nossa cidade, que está 
em pleno desenvolvimento, 
com incentivos para 
empreendedores para gerar 
renda e emprego”, enfatiza 
Airton Souza.

Resultado de um 
investimento de R$ 
10 milhões, o plano de 
expansão da Sicredi 
União Metropolitana RS 
impulsionou a geração 
de cem novas vagas de 
empregos. A agência 
Marechal Rondon é a quarta 
a ser inaugurada das seis 
previstas para o segundo 

semestre do ano. As duas 
restantes serão abertas em 
Porto Alegre e Viamão.

As diretorias de CDL 
Canoas, CICS Canoas e 
Federasul, representantes 
da Icatu Seguros e das 
universidades LaSalle e 
Ulbra, do Comando do 
Policiamento Metropolitano 
e do 15º Batalhão de Polícia 
Militar, e o presidente 
da cooperativa Sicredi 
Nordeste e conselheiro da 
Central Sicredi Sul Sudeste, 
Celso Trentin, também 
prestigiaram o evento.
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SESC CANOAS
SAÚDE, CULTURA, 
LAZER E ESPORTE 
PARA A COMUNIDADE

OS ATENDIMENTOS 
SÃO ABERTOS 
TANTO A 
TRABALHADORES 
DO COMÉRCIO, 
QUANTO AO 
PÚBLICO EM GERAL
 

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

deste ano no Sesc Canoas, 
estão os serviços de saúde 
realizados tanto no espaço 
fixo, quanto na Unidade 
Móvel de Saúde Preventiva 
(USSP), que permanece 
na cidade até 2020 com 
consultas e exames 
gratuitos de mamografia de 
rastreamento, ecografias e 
consultas oftalmológicas, 
agendadas por meio da 
Secretaria de Saúde de 
Canoas.

MAIS INFORMAÇÕES 
sobre as ações de estímulo 
ao bem-estar realizadas pelo 
Sesc na cidade podem ser 
obtidas pelos telefones (51) 
3464-6909 ou 3456-2013 
ou ainda pela página www.
facebook.com/sesccanoas. 
O Sesc Canoas fica na Av. 
Guilherme Schell, 5340. 

foto: Daniel Souza

Tanto quem trabalha 
no comércio, quanto a 
comunidade de Canoas em 
geral têm muitas opções 
para manter e melhorar 
o seu próprio bem-estar. 
Há mais de sete décadas, o 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc) se dedica a oferecer 
opções de saúde, esporte, 
lazer, cultura e turismo.

Criado em 13 de setembro 
de 1946, a partir do Decreto-
Lei nº 9853, o Sesc, assim 
como o Senac, é regido pela 
Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) e pela 
Federação do Comércio 
de Bens e de Serviços do 
Estado do Rio Grande do 
Sul (Fecomércio-RS), sendo 
mantidos integralmente 
pela classe empresarial do 
comércio, sem ônus para os 
colaboradores do setor.

No Rio Grande do Sul, 
o Sesc está presente nos 
497 municípios com 
atividades sistemáticas, que 
estimulam a qualidade de 

vida de crianças, adultos e 
idosos. Para proporcionar 
bem-estar às pessoas, a 
entidade tem 70 Unidades 
Operacionais espalhadas por 
todo o RS, além de contar 
com unidades móveis que 
circulam por todas as regiões 
levando opções de saúde, 
lazer e educação e cultura.

Em Canoas, a Unidade 
Sesc foi inaugurada em 2015 
e tem aproximadamente 
6mil m² com projeto 
sustentável, incluindo 
reaproveitamento de água 
da chuva e aquecimento 
da piscina com placas 
solares. Entre os espaços 

disponíveis para toda a 
comunidade estão: Teatro 
com 300 lugares, Biblioteca, 
Espaço Multimídia, 
Consultório Odontológico, 
Academia, Sala de Pilates, 
Piscina Térmica, Sala 
Multiuso, Cafeteria, Sala 
Sesc Games, Espaço Kids e 
Estacionamento. Qualquer 
pessoa pode se cadastrar 
gratuitamente e ter o 
Cartão Sesc. Além disso, 
comerciários, trabalhadores 
do setor de serviços e 
empresários contam com 
preços promocionais em 
várias das atividades.

Entre as novidades 
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APLICATIVO

BEST FOOD: 
O DELIVERY 
DE CANOAS

DE OLHO NOS 
NOVOS HÁBITOS 
DE CONSUMO 
ALIMENTAR, 
APLICATIVO 
PROMETE 
AGILIDADE, PREÇO 
BAIXO E BOM 
ATENDIMENTO.

Sérgio Mossmann, 
idealizador do Best Food

O DIFERENCIAL

O que começou com um 
despretensioso comentário 
durante uma refeição em 
família, se tornou o grande 
negócio da vida do estudante 
de Direito Sérgio Mossmann 
Oliveira, de 39 anos.

“Havíamos pedido uma 
janta por um tradicional 
aplicativo de comida. Como 
eu e a minha companheira 
trabalhávamos muito, 
era comum não sobrar 
tempo para cozinhar. 
Então, o Leonardo, meu 
filho, na época com 15 
anos, me questionou se 
o dono do aplicativo que 
a gente costumava usar 
ganhava muito dinheiro 
com esse negócio, pois 
nós gastávamos uma boa 
quantia mensal. Logo, ele 
disse a seguinte frase: ´que 
legal seria a gente ter o 
nosso próprio aplicativo´”, 
conta.  

O ano era 2017. De lá 
pra cá, Sérgio se dedicou a 
pesquisar a fundo o mercado 
e já no ano seguinte, em 
2018, lançou o Best Food - 
Delivery de Comida.

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

2020 SERÁ CHEIO 
DE NOVIDADES

A partir de janeiro, 
o Best Food passará a 
contemplar também 
outros segmentos do 
comércio, como óticas, 
livrarias, eletrônicos, 
materiais de construção, 
supermercados, 
farmácias, entre outros.

“A intenção é sermos 
um e-commerce que 
agregue agilidade na 
entrega, facilidades e 
promoções especiais. 
Nossa abrangência 
é estadual, mas 
pretendemos avançar em 
todas as regiões do país”.

A equipe do Best Food 
seleciona os melhores 
restaurantes, lanchonetes 
e serviços de tele-entrega 
para que você possa fazer 
seu pedido com a certeza 
de que estará recebendo 
exatamente o que solicitou.

“O nosso diferencial 
está na propaganda 
regionalizada e nas taxas 
bem mais baixas do que 
os outros aplicativos”, diz 
Sérgio.

Mas, não pense que o 
caminho foi fácil.

“Tivemos uma imensa 
dificuldade para chegar até 
aqui. Nós empregamos o 
dinheiro que era fruto do 
nosso trabalho, não tivemos 
investidores e nem mesmo 
linhas de crédito bancária”, 
conta.

PARCERIAS 
DE SUCESSO

Em fevereiro deste 
ano, Sérgio iniciou uma 
parceria publicitária com o 
humorista Jair Kobe, o Guri 
de Uruguaiana, que virou 
o garoto-propaganda da 
marca.

Além disso,  há poucos 
meses, o Best Food se 
tornou um licenciado da 
Play Delivery - plataforma 
que conecta empresas aos 
motoboys de forma on-line. 

“As duas novidades nos 
abriram muitas portas. Hoje 
temos cerca de 80 lojistas 
cadastrados. Com a Play 

Delivery, temos tele-entrega 
própria opcional para o 
lojista que não tem motoboy 
ou que tem problemas 
com essa logística. Sempre 
teremos motoboys on-line 
para atender a todas as 
demandas, incluindo as que 
são de fora do aplicativo.

Com o Sindilojas, parceria 
firmada em setembro, o 
associado terá o seguinte 
benefício: isenção da 
cobrança de planos mensais.
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SENAC CANOAS

2020 COMEÇA COM 
FOCO NA MODA
OS CURSOS DE CONSULTORIA DE ESTILO, TÉCNICAS DE CORTE E 
COSTURA E VISUAL MERCHANDISING INICIAM EM FEVEREIRO

A carreira na Moda 
exige do profissional 
muita originalidade, 
criatividade e bom 
gosto. Baseado nisso, 
o Senac Canoas 
abre as inscrições 
para os cursos 
profissionalizantes 
de Consultoria de 
Estilo, Técnicas 
de Corte e 
Costura e Visual 
Merchandising.

Crédito: João Alves

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

CONSULTORIA DE ESTILO 

A atividade busca desenvolver 
habilidades para atuação em 
consultoria de estilo com base em 
referenciais de linguagem de moda, 
considerando o estilo de vida, biótipo 
e preferências do indivíduo. Capacita 
os profissionais a identificar os 
diferentes tipos de estilo pessoal e 
físicos, a fim de ordenar um guarda 
roupa (closet clearing e capsule 
wardrobe) e orientar compras 
(personal shopper). Os encontros 
começam no dia 18 de Fevereiro de 
2020, nas terças e quintas das 19h às 
22h.

CARGA HORÁRIA - 48 horas
Pré-requisitos - Escolaridade: 

Ensino Fundamental Completo
Idade mínima - 16 anos

TÉCNICAS DE CORTE E COSTURA 

O curso capacita profissionais para 
a confecção de peças de vestuário. 
Desenvolve técnicas para adaptação 
de modelagens prontas, de risco, de 
corte, de costura e de acabamentos. 
Os encontros começam no dia 27 de 
janeiro de 2020, de segunda a sexta 
das 09h15 às 12h15.

CARGA HORÁRIA - 120 horas
Pré-requisitos - Escolaridade: 

Ensino Fundamental Incompleto
Idade mínima - 16 anos

VISUAL MERCHANDISING 

O objetivo desta capacitação 
é formar profissionais com a 
competência para atender às 
empresas do varejo na organização 

de loja e vitrine, reforçando a 
identidade da marca por meio do 
design e de ferramentas técnicas da 
disposição de produtos, de forma a 
criar soluções visuais voltadas para 
motivar e influenciar experiências 
de compra de consumidores. Os 
encontros começam no dia 29 de 
fevereiro, aos sábados das 9h15 às 
12h15

CARGA HORÁRIA - 48 horas
Pré-requisitos - Ensino Médio 

Completo
Idade mínima - 16 anos

As inscrições podem ser feitas pelo 
site www.senacrs.com.br/canoas ou 
presencialmente no Senac Canoas, 
localizado na rua Mathias Velho, 255 
Centro - Canoas. 

Informações através (51) 3476.7222
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RETROSPECTIVA 

EVENTOS, CELEBRAÇÕES, LUTAS, INFINITOS PLANEJAMENTOS E AÇÕES... O QUE DE 
MAIS IMPORTANTE ACONTECEU NO ANO DE 2019 NO SINDILOJAS. 
CONFIRA:

VICE-PRESIDENTE PARTICIPA DE 
COMITIVA QUE BUSCA TRAZER 
A HAVAN PARA A CIDADE

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

Uma comitiva de empresários e representantes 
de entidades de Esteio esteve em visita na sede 
administrativa da loja de departamento Havan, 
em Brusque, Santa Catarina. Entre eles, estava o 
presidente em exercício, na época, Urbano Mendes. O 
objetivo do encontro foi apresentar o projeto e discutir 
a viabilidade da instalação de uma loja Havan na 
cidade. 

Lançamento da 2º edição da revista Varejo 
Metropolitano. O evento foi sediado na loja 
Móveis Raupp – através dos anfitriões Jair 
Raupp Corrêa e Abgail Lopes Corrêa – e 
contou com a presença de convidados entre 
lideranças empresariais, autoridades sindicais, 
sociais e políticas, como o Deputado Federal 
Nereu Crispim (foto).

FEVEREIRO ABRIL

LANÇAMENTO DA 
2ª EDIÇÃO DA REVISTA 
VAREJO METROPOLITANO
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RETROSPECTIVA 

SINDILOJAS ABRE 
DISCUSSÃO SOBRE CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE CANOAS

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

Reunião da diretoria tratou da discussão sobre 
a construção de um Centro Administrativo para 
Canoas. A entidade ouviu comerciantes e lojistas 
para posicionar-se contrariamente a uma eventual 
mudança. Denério Neumann destacou que o Sindilojas 
Canoas não é contrário a centralização dos serviços 
público em um local determinado – mas que esse local 
já existe, hoje. 

MAIO

JUNHO

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, que também 
faz parte da diretoria do Sindilojas Canoas, Paulo Kruse, 
apresentou como foi a sétima edição da Feira Brasileira 
do Varejo (FBV), que aconteceu entre os dias 28 e 30 de 
maio, em Porto Alegre. 

PAULO KRUSE PARTICIPA DE 
REUNIÃO DE DIRETORIA

VISITA DO DEPUTADO + 
3º ENCONTRO DO VAREJO

A 3ª edição do Encontro 
do Varejo, promovido 
pelo Sindilojas Canoas 
em comemoração ao 
Dia do Comerciante, 16 
de julho, contou com 
intensa programação 
que iniciou no final da 
manhã com a presença do 
deputado estadual Mateus 
Wesp e encerrou com o 
lançamento da revista 
Varejo Metropolitano.

JULHO

AGOSTO

COMITIVA LEVA PROPOSTAS 
À CNC SOBRE CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL

Dirigentes empresariais do Sistema Fecomércio-
RS, dentre eles Denério Neumann, apresentaram 
propostas alternativas à Resolução n° 47 da 
Confederação Nacional do Comércio, que define 
a cobrança e percentuais de distribuição para a 
contribuição assistencial, em reunião no Rio de Janeiro.
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RETROSPECTIVA 

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

O presidente Denério Neumann e o vice Urbano 
Mendes receberam na sede do Sindicato, o 
presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn e o 
vice, Leonardo Ely Schreiner. O bate-papo fez parte 
do roteiro de visitas aos sindicatos empresariais 
filiados à federação que a Fecomércio coloca em 
prática anualmente.

VISITA DO PRESIDENTE 
DA FECOMÉRCIO

 O humorista Jair Kobe, com seu conhecido 
“Guri de Uruguaiana”, esteve presente na sede da 
nossa entidade para participar da assinatura do 
contrato de parceria do Sindilojas Canoas com o 
aplicativo Best Food, do qual é garoto propaganda. 

REUNIÃO DE 
DIRETORIA COM GURI 
DE URUGUAIANA

SETEMBRO

O Sindilojas Canoas recebeu no dia 1º de outubro 
a Medalha Especial dos 80 anos da cidade por seus 
relevantes serviços prestados à comunidade. A 
cerimônia foi realizada durante o evento da entrega da 
medalha Pinto Bandeira, maior honraria da cidade, no 
Centro de Eventos do Park Shopping Canoas

OUTUBRO

SINDILOJAS RECEBE MEDALHA 
POR RELEVANTES SERVIÇOS

GUSTAVO BORGES PARTICIPA 
DO CONEXÃO DE IDEIAS

No dia 15, o atleta olímpico Gustavo Borges 
apresentou sua palestra “Atitude de Campeão”, pelo 
projeto Conexão de Ideias, promovido pela Fecomércio-
RS, Sesc, Senac e Sindilojas Canoas com apoio do 
Sicredi, Unimed e ParkShopping Canoas.
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RETROSPECTIVA 

SINDILOJAS COMPLETOU 
44 ANOS DE HISTÓRIA

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

O presidente Denerio Neumann participou no 
dia 18 da apresentação e promulgação da Lei da 
Liberdade Econômica de Canoas, durante o Painel da 
Liberdade Econômica, realizado no Salão Nobre da 
CICS. Na foto, Neumann com o Secretário Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo 
Spencer Uebel.

Sindilojas Canoas participa da reunião 
que discutiu a segurança no comércio da 
região, entre os tópicos principais estavam 
a Operação Papai Noel 2019. Reuniram-se 
também nas dependências da CDL Canoas, 
a Prefeitura de Canoas através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Secom, 15º 
Batalhão da Brigada Militar, Policia Civil, 
Guarda Municipal, CDL Canoas e CICS.

OUTUBRO

NOVEMBRO

SEGURANÇA PÚBLICA É 
DISCUTIDA POR ENTIDADES

LEI DA LIBERDADE 
ECONÔMICA É PROMULGADA

No dia 30 de outubro o Sindilojas Canoas completou 
44 anos de história na defesa dos interesses dos 
comerciantes lojistas. Parabéns!

O Presidente Denério Neumann participou 
na Fecomércio-RS de uma reunião com o 
Presidente do Conselho Estadual de Combate 
à Pirataria do Estado de Santa Catarina, Jair 
Antonio Schmitt, e demais lideranças do 
comércio do Rio Grande do Sul.

COMBATE À 
INFORMALIDADE É TEMA 
NA FECOMÉRCIO-RS
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TAVARES E PANIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMPRESÁRIO, VOCÊ 
ESTÁ PREPARADO PARA 
NOVOS DESAFIOS?
MUDANÇAS LEGAIS QUE VÃO IMPACTAR 
DIRETAMENTE NO COTIDIANO DOS 
EMPRESÁRIOS. 

Equipe de advogados da 
TP:  Gil Bornéo R. Tavares, 
Alessandra da Silva, Gildo 
Viegas Tavares, Shirley 
Dilecta Panizzi Fernandes, 
Jonatan da Silva Rodrigues e 
Rafael Sterzi de Carvalho.

UM POUCO 
MAIS DE 
HISTÓRIA

Nascido a partir da 
união de profissionais 
experientes, com mais 
de 30 anos de atuação 
e conceito estabelecido 
no mercado, a Tavares 
e Panizzi Sociedade de 
Advogados (TP) constrói 
e planeja melhores 
condições para os 
negócios de seus clientes, 
em ramos do Direito 
Empresarial, com ética, 
transparência e foco em 
soluções exitosas. 

Ao longo de nossa 
história, conquistamos 
relevantes resultados 
na defesa em ações 
judicias e na consultoria 
preventiva a empresas, 
com atuação destacada 
em entidades 
empresariais.

Muito mais do que atender 
os seus os clientes, a Tavares 
e Panizzi (TP) é focada 
em prever novos desafios 
e cenários que possam 
impactar no cotidiano e 
negócios das empresas e 
das pessoas. Na perspectiva 
do sócio Gildo Tavares, as 
mudanças de ordem social 
e econômica que o país vem 
vivendo especialmente 
com as reformas 
trabalhista e previdenciária 
concretizadas, e, em 
andamento as reformas 
tributária e administrativa 
propostas pelo governo, 
sinalizam reflexos positivos 
para o próximo ano. 

Entretanto, como todo 
avanço, tais mudanças 
geram uma atenção especial 
do advogado, para poder 
bem orientar os clientes. 
Do mesmo modo, as 
modificações trazidas pela 
Lei da Liberdade Econômica, 
pela Lei Geral de Proteção 

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

de Dados e pelo Contrato de 
Trabalho Verde Amarelo, 
devem merecer a atenção 
das empresas.

O mercado está se 
modernizando e os 
empresários precisam 
se adaptar a estes novos 
cenários. 

“Estas novas situações 
que o país está vivendo 
faz com que os escritórios 
de advocacia passem por 
processos contínuos de 
atualização. Precisamos 
ser proativos, trazendo 
sugestões a demandas 
pontuais, particularmente 
quanto às modalidades de 

contratação”, diz a sócia 
da TP, a advogada, Shirley 
Panizzi. 

A partir disso, a 
expectativa da Tavares e 
Panizzi para o próximo ano 
é de expandir as áreas de 
atuação, focando no Direito 
Digital, o qual já se uniu 
às áreas mais tradicionais 
do direito e se estabeleceu 
como necessário para 
o desempenho de uma 
empresa. Especialmente aos 
lojistas, a consultoria em 
Direito Digital se colocou 
como fundamental para 
o correto funcionamento 
do E-commerce, assim 
como, para a obrigatória 
adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados, a qual 
entrará em vigor em agosto 
de 2020.

Curso para clientes no auditório da TP: Implantação da Reforma Trabalhista
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AO 
CONTRÁRIO DO 
ENTENDIMENTO 
COMUM, NÃO HÁ 
OBRIGAÇÃO AO 
LOJISTA DE TROCA 
OU DEVOLUÇÃO 
DE PRODUTO 
ADQUIRIDO POR 
CLIENTE EM LOJA 
FÍSICA.

O CONSUMIDOR TEM SEMPRE RAZÃO?

A Tavares e Panizzi é contratada 
do Sindilojas Canoas para atender 
às empresas filiadas. “Essa é uma 
medida extremamente importante 
para as empresas, pois cada vez 
mais é valorizado o atendimento 
preventivo, minimizando os riscos 
que são impactantes e podem 
comprometer resultados ou até 
mesmo a atividade. Além disso, 
deve ser considerado que o mercado 
vem se modernizando, o que impõe 
um olhar especializado, do ponto de vista jurídico. Desse 
modo, saudamos a parceria mantida com o Sindiloja”, diz o 
advogado Gildo Viegas Tavares.

Quando se fala sobre o 
Direito do Consumidor, 
comumente escutamos 
a máxima “o cliente/
consumidor sempre tem 
razão”. Porém, analisando 
a legislação que trata deste 
assunto, especialmente 
quanto à responsabilidade 
do lojista, verifica-se que 
a máxima referida não se 
aplica em todas as situações.

O advogado Gil Tavares 
abordou, abaixo, alguns 
pontos importantes para a 
atividade comercial do lojista 
relacionado ao Direito do 
Consumidor.

TROCA DE PRODUTO 
ADQUIRIDO

Ao contrário do 
entendimento comum, 
não há obrigação ao lojista 
de troca ou devolução de 
produto adquirido por 
cliente em loja física. Assim, 
embora possa ser uma 
política comercial para 
atrair o cliente, pode o lojista 
se recusar a trocar um 
produto sem vício. O mesmo 
não ocorre nas vendas à 
distância;

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

A Tavares e Panizzi preza 
pela comunicação com seus 
clientes, com o empresariado e 
a comunidade, compartilhando 
informações jurídicas relevantes 
e atuais, sempre em consonância 
com o código de ética jurídico. 

“Considero este um grande 
diferencial no relacionamento 
da TP com seus públicos”, diz a 
Relações Públicas Diara Tavares.

• DIREITO EMPRESARIAL: 

• DIREITO DO 
TRABALHO PATRONAL

• DIREITO DO 
CONSUMIDOR 
EMPRESARIAL E 
E-COMMERCE

• RESPONSABILIDADE 
CIVIL, INDENIZAÇÕES, 
PRIVACIDADE E 
PROTEÇÃO DE DADOS

• DIREITO TRIBUTÁRIO 
E SOCIETÁRIO (EM 
PARCERIA.

“

”
OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA

A Reforma Trabalhista completou dois anos em novembro, mas o impacto das 
alterações nas relações de trabalho, no ambiente de negócios, na produtividade, não 
atingiu a profundidade esperada, segundo a advogada Shirley Panizzi. 

“Algumas inovações ainda não emplacaram (como por exemplo o contrato 
intermitente), seja por insegurança jurídica inerente às novas possibilidades, seja 
por timidez do empregador. É preciso conceber as novas regras como ferramentas 
de desentrave ao desenvolvimento, de melhor fluidez do mercado de trabalho”.

FORMA DE PAGAMENTO 

É permitido ao lojista 
oferecer desconto 
relacionado à forma de 
pagamento escolhida pelo 
consumidor, por exemplo, 
descontos para pagamentos 
em dinheiro. Somente deve 
ser observada a necessidade 
de informar tal condição ao 
consumidor mediante avisos 
em locais visíveis;

RESPONSABILIDADE 
DO LOJISTA - VÍCIO E 

DEFEITO  DO PRODUTO 

(a) no caso de ocorrência 
de um acidente de consumo 
(exemplo: alimento 
estragado que causa 
infecção alimentar ao 
consumidor) proveniente de 
um produto comercializado 
pelo lojista, este somente 
terá responsabilidade caso 
o fabricante não puder ser 
identificado ou, no caso 
de produto perecível, este 
não tenha sido conservado 
adequadamente; (b) no caso 
de um vício (exemplo: celular 
que descarrega sua bateria 
rapidamente) no produto, o 
lojista terá responsabilidade 
solidária, juntamente com 
o fabricante, produtor ou 
importador.

Portanto, necessário ao 
lojista ter conhecimento 
dos seus direitos e 
obrigações, a fim de que 
possa determinar melhores 
ações para aperfeiçoar a 
sua relação com o cliente e, 
na mesma medida, evitar 
riscos de ações judiciais e 
administrativas.

PARCERIA COM O SINDILOJAS
INVESTIMENTO 
EM COMUNICAÇÃO
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CONFIRA AS 
VANTAGENS

Ser associado ao 
Sindilojas - que representa 
as empresas do comércio 
dos municípios de Canoas, 
Esteio, Nova Santa 
Rita, Santo Antônio da 
Patrulha, Sapucaia do 
Sul e Triunfo - é contar 
com mais de inúmeros 
benefícios, além do 
apoio de uma entidade 
atuante e comprometida 
em promover o 
desenvolvimento do setor 
varejista em todas as 
regiões atuantes.

 São planos de saúde 
com valor abaixo do 
mercado, linhas de 
crédito, opções de lazer 
e entretenimento, 
qualificação profissional, 
assessoria jurídica, 
convenção coletiva de 
trabalho, aplicativos de 
delivery e sala de reuniões 
multimídia.

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
DEZEMBRO DE 2019

DE SER ASSOCIADO

ENTRE EM 
CONTATO E 
ASSOCIE-SE! 
E-mail:
sindilojas@
sindilojascanoas.com.br

Site:
www.sindilojascanoas.com.br

Facebook e Instagram:
@sindilojascanoasoficial
@sindilojascanoas

ASSESSORIA JURÍDICA
O Sindilojas oferece aos associados assessoria jurídica nas 

seguintes áreas: Direito Empresarial, Direito do Trabalho, 
Direito do Consumidor Empresarial e E-Commerce 
(responsabilidade civil, indenizações, privacidade e proteção 
de dados). Consulta sem custos para os associados.

TENHA AO SEU 
LADO UMA 
ESTRUTURA 
DE SERVIÇOS 
EXCLUSIVOS 
DE GRANDES 
EMPRESAS, QUE 
LHE CONFEREM 
SEGURANÇA 
E ECONOMIA 
PARA APOIAR 
O SEU SUCESSO 
COMERCIAL.

SINDILOJAS

LAZER E ENTRETENIMENTO
Para promover a saúde, o convívio social e o bem-estar, 

o Sindilojas - através do Sesc/RS - oferece academias de 
ginástica e musculação, piscina, teatro, turismo, entre 
outros, visando o bem-estar social dos associados.

O Sindilojas, através de convênios com instituições 
financeiras, oferece linhas de crédito com taxas 
diferenciadas.

LINHAS DE CRÉDITO

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

O Sindilojas - através do Senac RS - oferece aos seus 
associados soluções em educação profissional visando 
a qualificação e maior rentabilidade e excelência nos 
negócios.  

O Sindilojas, através de convênios com operadoras 
de saúde, oferece planos de saúde à nível local e/ou 
nacional com condições especiais para seus associados.

PLANOS DE SAÚDE



Contribuir com empresas e empreendedores também é um grande compromisso pra gente. Por isso, o Senac oferece consultorias e soluções educacionais 
que qualificam colaboradores de acordo com as necessidades do seu negócio. Tudo pra mudar a vida da sua empresa pra melhor. E a sua também.

Educação profissional pra mudar a vida do seu negócio.

Senac. Educação profissional mudando vidas.

#mudandoavida

SenacSoluçõesCorporativas

 senaccanoas               senacrs.com.br/solucoes 

Senac Canoas
Rua Mathias Velho, 255

 (51) 3476.7222
 (51) 99840.3596

 167894_SE2_3088_19_An_Solucoes_Corporativas_21x28.indd   1 22/11/19   11:54
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ANTES, O PROCON 
ERA VISTO APENAS 
COMO UM ÓRGÃO 
FISCALIZADOR 
E PUNITIVO. 
HOJE, ISSO ESTÁ 
MUDANDO. NÓS 
SOMOS PARCEIROS 
DAS EMPRESAS 
TAMBÉM.

Os telefones de contato e 
endereço de e-mail seguem 
os mesmos, (51) 3236-2051, 
3236-2052, 3236-2053 e 
procon@canoas.rs.gov.br.

Daniel Alexandre Braul 
Chefe de unidade

O último ano do Procon 
Canoas foi marcado 
por muitas mudanças 
e avanços. Desde a 
transferência para a 
nova sede, em outubro de 
2018, a unidade passou a 
agregar mais facilidades e 
melhorou a prestação de 
serviços aos consumidores 
e empresas canoenses.

O reflexo disso são os 
números satisfatórios 
registrados em 2019 
(confira o box abaixo). 

Conforme o chefe de 
unidade, Daniel Alexandre 
Braul, uma nova cultura 
- bastante positiva - está 
sendo observada nos 
últimos tempos.

“Antes, o Procon era visto 
apenas como um órgão 
fiscalizador e punitivo. 
Hoje, isso está mudando. 
Nós somos parceiros das 

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
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Foto: Vinicius Thormann

“

”
AÇÕES DO PROCON ENTRE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019:

empresas também, focados 
sempre na conciliação, 
tanto que houve um 
aumento na resolução dos 
casos que vão a audiências”, 
conta. 

E essa tendência deve 
seguir para 2020 com o 

“2019 FOI O ANO 
DA CONCILIAÇÃO”

PROCON CANOASAPÓS UM ANO 
DE NOVA SEDE E 
DA RETOMADA 
DAS AUDIÊNCIAS 
CONCILIATÓRIAS,  
PROCON CANOAS 
REGISTRA ÍNDICE 
DE SOLUÇÃO DAS 
DEMANDAS DE 
96,43%

* 18.624 atendimentos realizados (e-mails, telefonemas e presenciais);

* 8.054 novos atendimentos presenciais com média de 89,02% de solução 
preliminar (contato telefônico com a empresa/fornecedor);

* Dos atendimentos não resolvidos preliminarmente, geraram 703 notificações 
sendo:

- 415 CIPs baixadas por resolução (59,03%),

- 288 demandas não resolvidas até o momento (3,57%), sendo destes, já gerados 117 
processos administrativos instaurados.

- Ainda, foram realizadas 152 audiências conciliatórias.

Desta forma, o índice de solução das demandas no Procon Canoas é de 96,43%.

novo diretor, Joaquim 
Tavares, que assumiu em 
setembro deste ano.

“Um dos projetos do 
Procon Canoas para o 
próximo ano é aumentar o 
número de ações de cunho 
educativo”.



Ter um plano do CCG é estar próximo de uma vida mais saudável,
na  qual você conta com:

// PLANOS COMPLETOS PARA VOCÊ, SUA FAMÍLIA E SUA EMPRESA

// REDE DE ATENDIMENTO PRÓPRIA E AMPLA REDE CREDENCIADA

// 27 ANOS DE TRADIÇÃO

// COBERTURAS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS

(51) 3287-9220 | centroclinicogaucho.com.br 
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EMPREENDER
FICA MAIS FÁCIL

QUANDO SE TEM

APOIO!
LINHAS DE CRÉDITOASSESSORIA JURÍDICA

PALESTRAS E CAPACITAÇÕESCONVENÇÃO  
COLETIVA

acesse: www.sindilojascanoas.com.br

CONECTIVIDADELAZER E ENTRETENIMENTO


