Os Encontros Nacionais de Sindicatos
Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
Em 1965, o então presidente do Sindicato dos Lojistas de Belém do
Pará, Jorge Colares, sugeriu ao presidente do Sindicato dos Lojistas do
Comércio do Município do Rio, Mozart Amaral, a realização periódica
de reunião de dirigentes de sindicatos lojistas, para o debate e mesmo
estudo de questões de interesse do comércio lojista e, também, do
sindicalismo da categoria. Colares propôs que a primeira reunião fosse
no Rio, por ser uma cidade mais central e de fácil acesso. Mozart
Amaral consultou a diretoria do SindilojasRio que, prontamente, aprovou
a proposta, inclusive patrocinando o evento. Com o título de Encontro
de Dirigentes Sindicais Lojistas, foi realizada a primeira reunião.
O presidente do primeiro Encontro foi o então diretor-tesoureiro do
SindilojasRio, Aldo Carlos de Moura Gonçalves, e o executivo o assessor
da Diretoria Luiz Bravo
I – 1985
- O primeiro evento, denominado I Encontro de Dirigentes Sindicais
Lojistas, foi no Rio, no SESC/Tijuca, de 21 a 24 de agosto de 1985.
Presente o prefeito do Rio, Marcelo Alencar, que representou, também,
o governador fluminense, Leonel Brizola Os temas principais dos painéis
foram “Negociação Sindical”, “A Posição do Sindicato Patronal nas
Negociações Coletivas”, “O Papel da Organização Sindical na
Organização Social” e “Administração e Legislação Sindical”.
Antecipando-se ao que seria mais tarde os grupos temáticos dos
eventos, quatro grupos analisaram o anteprojeto da Lei de Greve do
Ministério do Trabalho. O encerramento no sábado, 24, os participantes
foram homenageados com coquetel em Petrópolis, pelo Sindicato do
Comércio da cidade serrana. A seguir, os convidados seguiram para a
Colônia de Férias Getúlio Vargas, do Estado do Rio, também em
Petrópolis, onde o almoço foi feijoada. Participaram do Encontro, 53
sindicatos de 17 estados, além de quatro federações. O evento foi
reportado em 20 páginas da revista O Lojista, de setembro de 1985,
órgão oficial do SindilojasRio

II – 1986
- Em Brasília, Distrito Federal, realizou-se o segundo evento, já com nova
denominação de II Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais do
Comércio Varejista, nos dias de 15 a 18 de agosto de 1986. Os principais
temas do Encontro abordaram as questões sobre a Constituinte,
Negociação Trabalhista e Greve. Os participantes foram recebidos no
Palácio do Planalto pelo Presidente José Sarney.
III – 1987
- Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, promoveu o III Encontro Nacional
de Dirigentes Sindicais do Comércio Varejista, de 13 a 15 de agosto de
1987. Dentre os principais temas tratados no evento, destacaram-se os
referentes ao “Plano Bresser”; “Ratificação da Convenção 87 da OIT”,
“Representação Classista na Justiça do Trabalho”, “Estatização do SESC,
SENAC, SESI e SENAI”, “Estabilidade no Emprego após 90 Dias” e
“Redução da Carga Horária do Trabalhador”.
IV – 1988
- O IV Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais do Comércio Varejista
foi em Belém, Pará, de 17 a 21 de agosto de 1988. No temário técnico
destacaram-se os temas “As Relações do Trabalho à Luz da Nova
Constituição”, “Administração de Sindicatos” e “Relação entre
Sindicatos e a sua Federação” e dramatização de Negociação
Trabalhista.
V – 1989
- Em Vitória, Espírito Santo, de 24 a 27 de maio de 1989, realizou-se o V
Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais do Comércio Varejista. Os
principais temas do evento: “O Sindicalismo Brasileiro face à Nova
Constituição” e “Atuação dos Sindicatos Patronais do Comércio”.
VI – 1990
- João Pessoa, Paraíba, promoveu o VI Encontro Nacional de Dirigentes
Sindicais do Comércio Varejista, de 16 a 18 de maio de 1990. Do temário
técnico destacaram-se os temas “Negociação Coletiva – Instrumento
para o Entendimento”, “Sindicato/Empresa: Uma Opção para a
Autonomia Sindical”, “Como Preservar os Recursos Financeiros do
Sindicato” e “Prestação de Serviços: sua Importância no Atendimento”.
Uma das inovações no Encontro de João Pessoa foram as clínicas,
constituídas de pequenos grupos que debateram questões
relacionadas ao sindicalismo patronal e ao comércio de modo geral.

VII – 1991
- O VII Encontro Nacional foi em Salvador, Bahia, de 15 a 17 de maio de
1991. Abrindo o temário técnico, houve o painel “Negociação
Trabalhista” iniciada por uma dramatização, seguida de análise do
comportamento dos negociadores; ”Dissídios Coletivos na Visão do
Ministério do Trabalho”, e “Administração Sindical”. Novamente foram
promovidas as chamadas clínicas, nas quais dirigentes distribuídos por
pequenos grupos, debateram questões relacionadas à vida sindical e
ao comércio varejista.
VIII – 1992
- Florianópolis, Santa Catarina, acolheu o VIII Encontro Nacional, de 13 a
15 de maio de 1992. Entre outros, foi abordado o tema “A Justiça do
Trabalho no País”, Também houve a participação dos dirigentes nas
clínicas. Neste evento, começou a aumentar o número de
participantes: 350 de 45 sindicatos.
IX – 1993
- De 19 a 23 de maio de 1993, Teresina, Piauí, sediou o IX Encontro
Nacional. Na programação técnica, destacaram-se os temas “Justiça e
Paz Social”, “Contrato Social”, “Organize seu Tempo para ter mais
Tempo” e “Modelo Sindical e a Reforma da Constituição”. Além das
clínicas foi, pela primeira vez, promovida a Reunião de Assessores
Jurídicos de Sindicatos Patronais. E também, pela primeira vez, durante
o evento, reuniu-se a Comissão de Enquadramento Sindical da
Confederação Nacional do Comércio.
X – 1994
- A cidade do Rio de Janeiro voltou a sediar o evento, o X Encontro
Nacional, de 18 a 20 de maio de 1994, no Hotel Glória, para comemorar
a décima reunião. Pela primeira vez o evento teve tema geral:
“Representatividade se Conquista”. Também inovou em exposição,
promovendo a I Exposindi – Exposição de Equipamentos para Sindicatos
e ainda a I Mostra de Periódicos de Sindicatos, em comemoração aos
60 anos de circulação da revista O Lojista, do Sindilojas-Rio. Além da II
Reunião de Assessores Jurídicos de Sindicatos Patronais, iniciou-se a série
de Encontros de Executivos de Sindicatos Patronais. Continuaram a se
reunir em clínicas para debates de questões de interesse de dirigentes
sindicais. Do temário, destacaram-se os temas “Novo Modelo de
Relações no Trabalho e suas Tendências”, “Apoio ao Trabalhador

Brasileiro”, “A Representação Patronal no Mercosul”, “Preparação de
Negociação Trabalhista” e a “Representação Empresarial no Sindicato”.
XI – 1995
- Fortaleza, Ceará, foi a capital escolhida para sediar o XI Encontro
Nacional, nos dias 17 a 20 de maio de 1995. Nas plenárias foram
expostos os temas “Reengenharia das Relações do Trabalho – Seus
Reflexos Sindicais”, “Negociação Coletiva, Conciliação na Justiça do
Trabalho”, “A Representação Classista na Justiça do Trabalho”,
“Qualidade Total em Serviços dos Sindicatos” e Sindicato Triunfador ou
Vitorioso”. Houve a II Exposição de Equipamentos para Sindicatos, e a III
Reunião de Jurídicos e II Reunião de Executivos de Sindicatos Patronais.
XII – 1996
- Já com a participação de 510 dirigentes de 184 sindicatos patronais
do varejo, reuniu-se em Curitiba, Paraná, o XII Encontro Nacional, de 17
a 20 de abril de 1996. Foram abordados no plenário, os temas
“Participação dos Trabalhadores nos Lucros e Resultados das Empresas”,
“O Comércio e os Tributos”, “O Sindicato é um Ente Político?”, “A
Mediação e a Arbitragem na Solução de Conflitos do Trabalho” e “A
Mídia e o Sindicato”. Continuaram a realização das clínicas e das
reuniões de assessores jurídicos e de executivos de sindicatos patronais
do comércio.
XIII – 1997
- O XIII Encontro Nacional em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu
mais de 800 dirigentes de cerca de 250 sindicatos. Com o tema geral “O
Sindicalismo na Era da Globalização”, o evento ocorreu de 20 a 22 de
maio de 1997. Na programação técnica, os temas “Formação de
Lideranças para o Sindicalismo Patronal”, “A Questão da Globalização”,
“Sindicato Empresa – Questionando Novos Caminhos para o
Sindicalismo Patronal”, “Motivação”, “O Reflexo da Globalização no
Comércio Brasileiro” e “O Drama Fiscal no Brasil”. Como vem ocorrendo
nos últimos anos, reuniram-se as clínicas e os assessores jurídicos e
executivos de sindicatos patronais.
XIV – 1998
- Salvador, Bahia, pela segunda vez acolheu a série de eventos, o XIV
Encontro Nacional, de 20 a 22 de maio de 1998. Foram temas debatidos
em plenário, “Desoneração da Produção – Reforma Tributária”,
“Reforma do Poder Judiciário”, “A Negociação Coletiva Frente à
Moeda Forte”, “O Dirigente Sindical no Próximo Milênio”, “Câmara de
Conciliação Trabalhista”, “Modernização da Legislação Sindical e

Trabalhista” e “Registro Sindical”. Os assessores jurídicos e executivos de
sindicatos patronais continuaram a se reunir para tratarem de questões
de suas áreas de atuação. A partir deste Encontro, foi instituído o troféu
Mercúrio, a ser conferido ao sindicato que promoveu o evento no ano
anterior pelo sindicato realizador do Encontro do ano.
XV – 1999
- O XV Encontro Nacional foi em Foz do Iguaçu, Paraná, de 19 a 21 de
maio de 1999. “A unicidade sindical e o comércio varejista no 3º
milênio” foi o tema geral do evento. Os participantes ouviram e
debateram temas relacionados aos perigos e riscos de uma reforma
sindical que oprima as entidades, a “Unicidade Versus Pluralidade
Sindical”, “A Nova Realidade do Varejo com a Inclusão da Informática”,
“Mediação e Arbitragem”, e “O Varejo e Prestação de Serviços nos
Novos Sistemas de Controle e Vendas”.
XVI – 2000
- Pela primeira vez, houve escolha de patrono de Encontro. O primeiro
escolhido foi o presidente do Sindilojas-Belém do Pará, Jorge Collares,
um dos incentivadores da criação dos encontros nacionais. O XVI
Encontro Nacional reuniu-se em Recife, Pernambuco, de 24 a 27 de
maio de 2000. Com a participação de mais de 700 dirigentes de 245
sindicatos patronais do comércio, o evento teve nas plenárias, entre
outras as questões sobre “Os Reflexos da Reforma Trabalhista no
Desenvolvimento Brasileiro” e “Reforma Tributária”. Continuaram a
realização das reuniões de assessores jurídicos e de executivos de
sindicatos patronais, além dos encontros de grupos temáticos, novo
título dado às antigas clínicas. Pela primeira vez, os Anais do Encontro
foram disponibilizados na Internet.
XVII – 2001
- O XVII Encontro Nacional foi em Blumenau, Santa Catarina, de 13 a 16
de junho de 2001. Seu patrono foi o empresário Mozart Amaral,
presidente do Sindilojas-Rio, que promoveu o primeiro Encontro
Nacional. Foram temas das plenárias: “O Panorama Político do País”,
“Relações do Trabalho e Contribuição Sindical”, “Experiências de
Comissões de Conciliação Prévia”, além de palestra sobre Motivação.
Na reunião de assessores jurídicos foi analisada, entre outros temas, o
projeto de Reforma da Legislação Trabalhista. Os executivos
participaram de sua reunião, apreciando diversas experiências de
executivos em sindicatos. Houve, ainda, as reuniões de grupos
temáticos. Os Anais passaram a ser disponibilizados na Internet.

XVIII – 2002
- Brasília, Distrito Federal, voltou a sediar o evento, o XVIII Encontro
Nacional, de 29 a 31 de maio de 2002. Os dirigentes debateram em
plenária, questões relacionadas às “Novas Relações de Trabalho”, “O
Fundo de Amparo ao Trabalhador e a Parceria com Entidades Sindicais
Patronais” e “Os Atores e o Cenário Eleitoral de 2002”. No dia 30 de
maio, houve um café da manhã com deputados federais, quando
foram abordadas questões sobre o Sindicalismo Patronal. Prosseguiram
as reuniões de executivos e de assessores jurídicos de sindicatos
patronais, além de reuniões de pequenos grupos que trataram de
questões de interesse do Sindicalismo Patronal.
XIX – 2003
- Reunindo 563 dirigentes de 243 sindicatos patronais, o XIX Encontro
Nacional ocorreu em João Pessoa, Paraíba, de 14 a 16 de maio de
2003. O patrono do evento foi o empresário Murad Salomão Saad, que
foi presidente do Sindilojas-São Paulo e que participa desde o primeiro
Encontro Nacional. Foram temas das plenárias: “Os Sindicatos Patronais
como Agentes de Responsabilidade Social”, tema geral do evento; “A
Nova Sistemática da Contribuição Sindical”, “Reflexos do Novo Código
Civil nas Empresas e nos Sindicatos”, “Novo Modelo de Inserção Social
para o País” e “Os Bastidores do Congresso Nacional”. As reuniões de
grupos temáticos foram promovidas, assim como as reuniões de
assessores jurídicos e de executivos de sindicatos. Os Anais do evento,
como os anteriores, foram disponibilizados na Internet.
XX – 2004
- Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, voltou a sediar novo Encontro
Nacional, o XX, no período de 3 a 5 de março de 2004, reunindo mais
de 800 dirigentes de 270 sindicatos patronais, em plena Festa da Uva.
No
plenário
foram
apresentados,
entre
outros,
o
tema
“Descentralização da Representação Sindical”. Continuaram as
reuniões de grupos temáticos e de assessores jurídicos e de executivos
de sindicatos patronais do comércio.
XXI – 2005
- O XXI Encontro Nacional foi em Maceió, Alagoas, de 13 a 15 de abril
de 2005. Com o tema geral “Representatividade com Qualidade se
Comprova”, cerca de 350 sindicatos estiveram representados por mais
de 500 dirigentes sindicais. A Reforma Sindical foi o primeiro tema
abordado em plenária, seguida da Reforma Trabalhista. Paralelamente
ao XXI Encontro houve as reuniões de executivos e de assessores
jurídicos de sindicatos patronais. Grupos temáticos também se reuniram,

abordando questões de interesse do Sindicalismo Patronal e do
comércio, de modo geral.
XXII – 2006
- Mais de 700 dirigentes de 360 sindicatos patronais estiveram reunidos
no XXII Encontro Nacional, em Goiânia, Goiás, de 29 a 31 de março de
2006. Nas plenárias foram apreciados os seguintes temas: “Organização
Sindical e Relações do Trabalho”, “Reforma Tributária e a Lei da
Microempresa”, “Proteção ao Crédito” e “Código de Defesa do
Consumidor”. Diversos temas de interesse para o Sindicalismo Patronal e
para o comércio foram debatidos nos pequenos grupos. Os assessores
jurídicos e executivos de sindicatos patronais reuniram-se, como é de
hábito. O Encontro aprovou o Manifesto, no qual os sindicalistas
demonstraram preocupações quanto a projetos de reformas Trabalhista
e Sindical, bem como da Micro e Pequena Empresa, parados no
Congresso Nacional.
XXIII – 2007
- O XXIII Encontro Nacional foi em Belém, Pará, de 13 a 15 de junho de
2007, com o tema geral “Repensando o Sindicalismo Patronal”.
Participaram 713 dirigentes e acompanhantes de 370 sindicatos. O
patrono do evento foi o dirigente sindical de Pelotas, Rio Grande do Sul,
Ricardo Klein. Os painéis no dia 14 de maio abordaram o tema
“Empreendedorismo Sindical – Recursos Financeiros e Associativos”;
“Gestão de Entidades Sindicais: Como Reinventá-la”, e “Projeto de
Parceria CNC/Equifax”. No dia 15, “Os Reflexos Práticos da lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas” e “O Plano Estratégico 2007/2020 da
Confederação Nacional do Comércio” foram os temas de painel e do
grupo de discussão. À tarde desse dia 15, reuniram-se os grupos
temáticos, com os temas “Shopping Center – A Relação Lojista e
Empreendedor“, “O Sindicato como Ente Político”, “Monitoramento
Legislativo” e “Cooperativas de Crédito – Conquistas e Benefícios aos
Associados de Sindicatos” e “Comissões de Conciliação Prévia”. Ainda
nessa mesma tarde, reuniram-se grupos de desenvolvimento setorial de
farmácias; material de construção; pneus, peças e acessórios;
representação comercial; prestadores de serviços; informática, e lojistas
de shoppings.
XXIV – 2008
- Em Guarapari, Espírito Santo, reuniu-se o XXIV Encontro Nacional de
Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, nos dias
16 a 18 de abril de 2008, contando com a inscrição 785 pessoas de 397
sindicatos. A novidade desse evento é que pela primeira vez, foi
realizado em área exclusiva para os participantes, o Centro de Turismo

do SESC do Espírito Santo. O patrono do Encontro foi o presidente do
Sindilojas-Rio, empresário Aldo Carlos de Moura Gonçalves. Nas manhãs
dos dias 17 e 18 houve painéis e palestras sobre gestão de sindicatos
patronais do comércio. À tarde do dia 17, os participantes reuniram-se
em grupos, nos quais foram abordados os temas “Fidelização de
Associados”, “Comissão de Conciliação Prévia”, “Shopping Centers” e
“Relacionamento com Instituições Políticas de Mídias”. Dirigentes
sindicais de segmentos de artigos para construção civil, de pneus e
acessórios para veículos, de informática, de representação comercial e
de farmácias encontraram-se em grupo, discutindo temas das
respectivas categorias.
XXV – 2009
- Para comemorar o jubileu dos encontros, foi realizado no Rio de
Janeiro, o XXV Encontro Nacional de Sindicatos Patronais do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo, de 20 a 22 de maio de 2009, no Hotel Sofitel,
em Copacabana. O seu tema geral foi “Representação se conquista”.
O patrono do evento foi o presidente da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Antonio Oliveira Santos. A 16ª
Reunião de Assessores Jurídicos ocorreu na manhã do dia 20 de maio,
no Hotel South American, em Copacabana. Coordenador pelo
advogado Flávio Obino, foram apresentados os trabalhos “Fechamento
do Comércio aos Domingos, Mediante Lei Municipal”, “Pela Revogação
da Lei do Mês em Vermelho”, “Dano Moral nas Relações do Consumo”,
“Proliferação de Entidades Sindicais”, “A Contribuição Sindical e a
Fiscalização do Tribunal de Contas da União” e “SAC – Benefício para o
Consumidor ou Castigo para o Lojista”. Foi vencedor do Prêmio Paulo
Braga, o trabalho “Dano Moral nas Relações de Consumo”, da
advogada Regina Almeida, do Sindicato do Comércio de Gêneros
Alimentícios de Florianópolis.
XXVI - 2010
- A Associação dos Sindicatos Patronais do Comércio de Sergipe foi a
promotora do XXXVI Encontro Nacional, nos dias 21 a 23 de abril, em
Aracaju, Sergipe, no Hotel Parque. Com o tema geral “Eficiência com
gestão participativa”, reuniu dirigentes e assessores de cerca de 250
sindicatos do comércio. Um dos temas das plenárias foi “Gestão Pública
– Impactos sobre o comércio”. No dia 22, os encontristas reuniram-se em
grupos que abordaram os temas sobre “Shopping Centers – Mudanças
na Lei do Inquilinato”, “Contribuições Sindicais”, “Negociação Coletiva”,
“Comércio Informal e suas Consequências” e “Desenvolvimento de
Polos Comerciais”.

XXVII – 2011
– Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, sediou o XXXVII Encontro
Nacional de Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo, de 25 a 27 de maio de 2011.Promoveu o evento, o Sindicato
dos Lojistas do Comércio Varejista de Cuiabá. Com o tema geral
“Responsabilidade Socioambiental nos Negócios”, o evento no Centro
de Eventos Pantanal abordou questões relacionadas à administração
sindical e ao comércio em geral.
XXXVIII – 2012 – Nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Natal, Rio Grande do
Norte, o XXXVIII Encontro Nacional de Sindicatos Patronais do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo reuniu mais 1.300 dirigentes sindicais
patronais. Com o tema geral “Reformas, o futuro já chegou”, o evento
no Centro de Convenções de Natal, abordou questões relacionadas
coma economia nacional e ações do sindicalismo patronal. O patrono
do evento foi o executivo Luiz Bravo, do SindilojasRio, que promoveu o
primeiro encontro no Rio de Janeiro, em 1985, e assessorou outras
reuniões. Foram temas das plenárias “”A Economia no Brasil”, “A
Importância das Negociações Sindicais”, “Estratégias para o
fortalecimento dos sindicatos patronais” e “Reforma Tributária com
enfoque no Simples Nacional” e “A Reforma Previdenciária”. À tarde do
dia 17, os encontristas participaram de grupos temáticos: “Autopeças:
Inspeção Veicular”, “E-comerce e redes sociais: integração com a loja
física”, “Shopping Centers”, Representantes Comerciais”, “Farmácias:
Farmácias Populares”, Convenção Coletiva de Trabalho”, “Como utilizar
a mídia no sindicalismo patronal”, “Como tornar a sua entidade
autossustentável” e Segurança Patrimonial”. O vencedor do Prêmio Lair
Montenegro foi o executivo Márcio Allegretti, do Sindilojas Porto Alegre.
XXIX – 2013
– Cerca de 1.300 dirigentes de sindicatos patronais de 29 estados
brasileiros e do Distrito Federal participaram do XXIX Encontro de
Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em
Curitiba, Paraná, de 15 a 17 de maio. Com o tema “Sustentabilidade
Empresarial”, o evento teve por patrono, o advogado Flávio Obino Filho,
do Sindilojas Porto Alegre. Os temas das plenárias abordaram as súmulas
do Tribunal Superior do Trabalho, o cenário econômico brasileiro atual e
histórico da tributação no comércio do País e como trazer
sustentabilidade ao seu negócio. Pela primeira vez, teve a Reunião de
Assessorias de Marketing e de Comunicação. Os assessores jurídicos e
executivos de sindicatos patronais também tiveram suas reuniões.

XXX – 2014
– Belo Horizonte, Minas Gerais, sediou o XXX Encontro Nacional de
Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de 9 a 11
de abril, no Minacentro. Com o tema geral “A Inconfidência do
Comércio” , o certame teve por patrono Ruy Nazarian, presidente do
Sindilojas São Paulo. Na manhã do dia 9, houve as reuniões de
assessores jurídicos e de executivos, e, pela segunda vez, a reunião de
comunicadores sindicais. Em ambas reuniões foram apresentadas
práticas das especializações nos sindicatos. Nas plenárias houve
palestras com os temas “Brasil Eficiente”, “Simplificação”, “Inovação em
Sindicatos e Órgãos Privados”. Nos grupos temáticos foram temas:
“Convenções e Acordos Coletivos”, “Turismo”, “Futuro do Sindicalismo
Brasileiro”, Shopping Centers” e “Alavancando o Comércio de Rua”.
XXXI – 2015
– Pela segunda vez, o evento teve alteração em seu título, passando de
Encontro para Congresso de Sindicatos Empresariais do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo, já sendo o 31º. No período de 15 a 17 de abril,
em Maceió, Alagoas, ocorreu o evento, que teve por tema geral
“Guerreiros a serviço do desenvolvimento” e patrono, o Paulo Motta,
presidente do Sindilojas Salvador, Bahia. Foi promovido pelo Sindicato
do Comércio de Arapiraca, Alagoas. Na plenária foram desenvolvidos
os temas: ”Perspectivas para o comércio”, “Não sabendo que era
impossível, ele foi lá e fez”, “A gestão do melhor sindicato do mundo”,
“Reflexão Estratégica”, “Como se preparar para o novo ciclo
2015/2016” e “Dificuldades do empresário nas relações trabalhistas”. Os
grupos temáticos abordaram os temas: “Multicanais de vendas”,
“Negociação Coletiva”, “Sustentabilidade Financeira Sindical”,
“Shopping Centers: Cenário Atual”, Relacionamento do Sindicato com
o Legislativo” e “O Futuro do Comércio de Rua”. No encerramento do
31º Congresso foram aprovados dois importantes manifestos ao
presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, e ao presidente
do Senado, Renan Calheiros. Os manifestos trataram do apoio ao
Substitutivo ao PL 4.330/2004, defendendo que o dispositivo “visa
regulamentar a prestação de serviços terceirizados e as relações de
trabalho deles decorrentes. O segundo, faz repúdio aos atos de
corrupção que atingem o Estado brasileiro.

XXXII – 2016

– Pela 2ª vez, o Sindicato do Comércio de Blumenau, Santa Catarina,
promoveu o XXXII Congresso de Sindicatos de Empresários do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo, de 25 a 27 de maio de 2016, com o tema
geral O SINDICALISMO NA ERA DA INOVAÇÃO. O patrono foi Alberto Farias,
dirigente do Sindilojas-Fortaleza, Ceará. Os temas do plenário foram: “Estado
de Santa Catarina”, pelo governador João Raimundo Colombo; “Mediação e
Conciliação” pelo ministro Marco Aurélio Buzzii Vida sem Ética dá mais
Trabalho por Leandro Karnal; A Arte de Viver a Mudança; “Momento
Econômico do Brasil”, e “Negociação Coletiva do Trabalho”. Nas reuniões dos
grupos temáticos foram abordados os temas: “Gestão de Qualidade como
diferencial competitivo”; “Gestão da Qualidade como diferencial
competitivo”; “Desenvolvimento Sindical - Sistema de Excelência em Gestão
Sindical (Segs) ”, e “Comércio de Rua - Case Blumenau”. Foram premiados nas
reuniões de jurídicos, o advogado Celson Baldan, do Sindilojas-Fortaleza, e de
Marketing e Comunicação, Daniela Rocha, do Sindilojas-BH. A Reunião de
Executivos não contou, nesse ano, com premiação.

XXXIII – 2017
– Pela terceira vez, o Sindilojas-João Pessoa promoveu o evento, o XXXIII
Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo, de 24 a 26 de maio, no Centro de Convenções de
João Pessoa. Com o tema geral “Sindicalismo Empresarial: um Novo
Brasil”, teve por patrono o ex-presidente do Sindilojas-Porto Alegre, Paulo
Sielichow. As plenárias abordaram os temas: “O Estado da Paraíba”,
“Reforma Trabalhista e Valorização da Negociação Coletiva”, “O

Comércio e a Economia Brasileira”, “A Importância da Fidelização dos
Associados no Fortalecimento dos Sindicatos”, “O Turismo e o Comércio
Viajam Juntos” e “Fonte de Custeio da Atividade Sindical”, “Ética,
Política e Empresas”. Os grupos temáticos tiveram os seguintes temas:
“Shopping Centers”, “Comércio de Rua”, “Código Comercial”,
“Comércio Eletrônico e Inovações”, “Negociações Coletivas” e
“Administração Sindical”.
XXXIV – 2018
Na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, realizou-se o XXXIV Congresso
Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2018. O tema geral do evento
foi “Pós-Reforma Trabalhista: Novos Desafios”, e o patrono foi José
Marconi Medeiros de Souza, ex-presidente do Sindicato de Lojistas do
Comércio de João Pessoa e presidente da Federação do Comércio da
Paraíba. Participaram do Congresso, cerca de 874 dirigentes de
sindicatos de 25 estados brasileiros.
No primeiro dia (23 de maio), houve reuniões de executivos, de
assessores jurídicos e de comunicação. À noite, houve a cerimônia de
abertura, seguida de coquetel de boas vindas. No dia seguinte (24),
houve “taik shows”, palestra motivacional, grupos temáticos. No último
dia (25), painel sobre negociação coletiva e palestra magna “Aspectos
Constitucionais da Reforma Trabalhista”. Encerrando o XXXIV Congresso,
houve o jantar de confraternização.
As acompanhantes participaram de diversas excursões pela natureza
de Bonito.
O XXXIV Congresso foi promovido pelo Sindivarejo de Campo Grande,
com o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo, da Federação do Comércio de MS, do SESC e SENAC
do MS, e patrocínio do Sebrae-MS e do Governo do Estado de Mato
Groso do Sul.

