




O Sindilojas Nova Prata é uma 

entidade de classe fundada em 22 

de Novembro de 1995, constituída 

para fins de representação e 

defesa dos direitos coletivos ou 

individuais da categoria do 

Comércio Varejista. 



Possui abrangência em 
treze  municípios: André 
da Rocha, Cotiporã, 
Fagundes Varela, 
Guabiju, Nova Araçá, 
Nova Bassano, Nova 
Prata, Paraí, Protásio 
Alves, Veranópolis, Vila 
Flores, Vista Alegre do 
Prata e São Jorge. 
 
Representa atualmente 1210  
empresas ativas na sua área de 
abrangência. 

 



Participa do Sistema de Excelência em 

Gestão Sindical – SEGS desde 2007. 

 

 



Em 2009 a entidade desenvolveu um evento 
chamado SINDIMOSTRA para comemorar os 14 
anos da Entidade e proporcionar aos associados 

visibilidade em toda região. Na oportunidade 
oferecemos um coquetel para os associados e 

autoridades. 



O evento contemplou o segmento 
confecção/moda, pois o número de lojas 
de confecção era o que predominava no 
quadro associativo da entidade no ano 

de 2009. As lojas associadas do 
comércio local e de abrangência 

participaram de um desfile e 
posteriormente prestigiaram um show 
da Banda Reação em Cadeia numa casa 

de shows em Nova Prata.  

Contou com a participação de um público de 1357 pessoas. 

Lotação máxima da casa. 
 





Em 2010 realizamos o 

SINDIMOSTRA de 15 à 17 de 

Outubro, com desfile de modas, 

show nacional com Jota Quest e 

uma feira com o objetivo de revelar 

novidades em forma de produtos e 

serviços, impulsionando o mercado e 

todo o varejo onde, participaram 

associados de diversos segmentos 
(confecção, livraria, materiais de construção, 

construtoras, basalto e outros). 



O Evento contou com um 

público de mais de 6 mil 

visitantes. 



Realizamos o SINDIMOSTRA 2012 em um 
complexo maior de 22 à 26 de Setembro, 
simultaneamente com o  11º Congresso 

Florestal Estadual do Rio Grande do Sul e o 2º 
Seminário Mercosul da Cadeia Madeira,  

também visando integrar a comunidade de 
Nova Prata e região com desfile, shows (em 

parceria com o Balcão Sesc/Senac), feira 
comercial e sustentabilidade. 



Divulgamos em: sites (do Sindilojas e SINDIMOSTRA), sites parceiros,  

carros de som, redes sociais, jornais e televisão (RBS TV).  



Contamos com um público de mais de 16 mil pessoas em 5 dias de evento. 



No  SINDIMOSTRA 2012, envolvemos  a 
diretoria em 13 comissões organizadoras: 

 Executiva; Financeira; Comunicação e 
Divulgação; Artístico-Cultural e Social; 

Infraestrutura;  
Limpeza e Manutenção; Gastronomia; 

Comercialização Comercio, Indústria e 
Serviços, Captação de Recursos, Portaria e 
Estacionamento; Segurança e Disciplina; 
Moda/Desfile; Suporte Geral, onde todos 

participaram ativamente. 



Vídeo: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=AAaZjOFkcuo&feature=youtu.be 
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SINDIMOSTRA  2009: 
 







Obtivemos um aumento 
significativo na procura por nossos 
produtos e serviços, integramos a 

comunidade de Nova Prata e 
região com questões de 

responsabilidade social e 
sustentabilidade ligada ao 

consumo.  
Tivemos maior visibilidade e 

credibilidade em toda 
abrangência. 



O SINDIMOSTRA, atende os 8 critérios 
do SEGS : 

 
LIDERANÇA, ESTRATÉGIAS E PLANOS, 
CLIENTES, SOCIEDADE, INFORMAÇÃO 

E CONHECIMENTO, PESSOAS, 
PROCESSOS E RESULTADOS. 



•  Números reais – ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS. 



Uma paixão forte por qualquer 
objeto assegurará o sucesso, 

porque o desejo pelo objetivo 
mostrará os meios.  

 
   William Hazlitt.  

 



Se é Comércio, é Sindilojas Nova Prata! 


