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 Em todo o país, o dia 16 de julho 
marca a comemoração do Dia do Co-
merciante. Para os municípios, o co-
mércio é uma das áreas empresariais 
que mais gera renda e emprego e, em 
casos como o de Santa Cruz do Sul, 
cidade polo do Vale do Rio Pardo, o 
setor atrai milhares de consumido-
res todos os anos. De acordo com o 
presidente do Sindilojas Vale do Rio 
Pardo, Mauro Spode, os empresá-
rios precisam buscar alternativas no 
mercado para superar o momento 
conturbado da economia. “Estar 
informado sobre as melhores opções 
de negócios e, principalmente, tratar 
bem o seu cliente é importante para 
se manter no mercado”, argumenta.

Spode salienta ainda que o período 
é de busca de fatores que façam a 
diferença e de se amparar naqueles 
que sempre defenderam os interesses 
dos comerciantes. “Hoje, os sindi-
catos patronais não são apenas os 
representantes legais no fechamento 
dos dissídios entre a classe empre-
gadora e a trabalhadora. Com suas 
assessorias jurídicas, os sindicatos 
conseguem orientar as empresas para 
que possam estar preparadas para 

futuras eventualidades”. Ele também 
ressalta que o Sindilojas possui servi-
ços e produtos que facilitam o dia a 
dia dos empresários.

Na questão do fechamento de dis-
sídios, os sindicatos são imprescindí-
veis para que os envolvidos tenham 
seus direitos assegurados, sejam eles 
patrões ou empregados. “O poder 
de representação dos sindicatos está 
garantido na Constituição Federal. 
Portanto, a sua importância é indis-
cutível. Aqui na região, o Sindilojas 
não só trabalha nas negociações dos 
dissídios, como se faz presente em vá-
rias frentes, participando de diversas 
decisões, sempre buscando represen-
tar os interesses do comércio e dos 
comerciantes, além do bem comum 
das comunidades onde atua.”

Mas Spode destaca que os sin-
dicatos patronais só sobrevivem 
quando os empresários participam 
e defendem suas ideias. “Há muito 
o que fazer daqui para frente para 
ajudar a mudar este país. É possível 
alterar a realidade, mas é preciso 
participar e apoiar aqueles que de-
fendem os nossos interesses.” Spode 
ainda pondera que todos devem 
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Presidente do Sindilojas argumenta que profissionais devem entender a importância do sindicato na defesa de seus interesses

estar atentos às próximas eleições, 
estudar os projetos de governo dos 
candidatos e fazer valer o seu voto 
com responsabilidade.

SINDICATO 
O Sindilojas representa empresas 

do comércio varejista de oito muni-
cípios: Santa Cruz do Sul, Venâncio 
Aires, Vera Cruz, Vale do Sol, Si-
nimbu, Gramado Xavier, Herveiras 

e Mato Leitão. Além das negociações 
coletivas, atualmente o sindicato 
oferece aos associados o Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito (SCPC), 
Medicina do Trabalho (Clínica São 
Vicente), Plano de Saúde (Unimed), 
Gabinete Odontológico (Uniodonto), 
Assessoria Jurídica Trabalhista e Civil 
Gratuita, auditório, salão de festas, 
entre outros benefícios e convênios.


