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DIA PAN-AMERICANO DO REPRESENTANTE COMERCIAL

Expectativa é que programação festiva
de 2011 bata recorde de público

Presidente José Alcides apresentou a história do sindicato da categoria durante reunião com representantes do Sistema Fecomércio/MS

Convênio beneficia
categoria com 50%

de desconto
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SINRECOMS
comemora os seus

25 anos de fundação
Os 25 anos de fundação do

SINRECOMS foram destacados duran-
te eventos e ganhou página inteira de
divulgação na edição de número 3 da
Revista Comércio & Cia, veiculada nos
meses de julho e agosto de 2011.

Em reunião realizada no dia 3 de se-
tembro com os representantes do Sis-
tema Fecomércio/MS, o presidente José
Alcides dos Santos apresentou a histó-
ria do sindicato, bem como informou
sobre seus principais serviços presta-
dos, ações e projetos.

A comemoração das Bodas de Pra-
ta do SINRECOMS também será lem-
brado durante a programação festiva do
Dia Pan-Americano do Representante
Comercial de 2011, agendada para o
próximo dia 30 de setembro, a partir das
20 horas, no Pallaciu's Eventos.

SEBRAE/MS e
SINRECOMS renovam

parceria para 2012

ASSOCIATIVISMO

Diretoria do
SINRECOMS participa
do lançamento do PDA

SENAC/MS e
SINRECOMS  formam 1ª

turma do curso
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Para receber a News Letter do portal do CORE-MS basta cadastrar o seu
e-mail. Acesse o site www.corems.org.br e se cadastre, recebendo em seu
e-mail notícias de interesse da categoria, bem como sobre a programação
festiva do Dia Pan-americano do Representante Comercial.

Receba boletim on-line no seu e-mail

COMUNICAMOS a todos os representantes comerciais (pessoa Física e
Jurídica), como é de conhecimento de todos, que é obrigatório o pagamento
da anuidade devida ao CORE-MS. Assim, se você está em atraso com uma ou
mais anuidades, estamos oferecendo a oportunidade de quitação amigável
dos débitos junto ao Departamento Jurídico. No caso de inadimplência
de mais de uma anuidade, a atenção deve ser redobrada, pois iremos
inscrever os débitos em dívida ativa, com o fim de promover a competente
Ação de Execução Fiscal, na Justiça Federal (Lei 6.830/80). Evite que
seu débito seja executado. Procure o Departamento Jurídico do CORE-
MS com urgência e fique legal! Fone: (67) 3321.1213

Diretoria do Conselho
Regional dos
Representantes
Comerciais de MS

Diretoria do Sindicato dos
Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de

Representações do MS
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O portal do CORE-MS disponibiliza
RSS, através do qual, de uma maneira
prática, você vai assinar canais de infor-
mações em um único lugar. Você pode
optar em receber as seguintes categorias:
- Todos
- Somente Notícias
- Somente eventos (Agenda)
- Somente Galerias (fotos, vídeos e
áudios)

Veja as vantagens de assinar RSS:
 - É tudo automático e, melhor ainda, gra-
tuito!
 - A informação corre atrás de você e não
ao contrário
- Não é preciso visitar vários sites para
ler notícias
- Você recebe as notícias sem precisar
abrir o navegador
- Fique sempre atualizado com as notíci-
as do CORE-MS e do SINRECOMS.

Faça a notícia
correr atrás de você

* José Alcides dos Santos
Contato: presidencia@corems.org.br

udo começou em 21 de março de
1986. Nesta época, um grupo de re-
presentantes comerciais reuniu-se no

Clube Atlético dos Viajantes para jogar bola
e se confraternizar, quando decidiu pela
criação do Conselho Regional dos Repre-
sentantes Comerciais do MS.

Isso ocorreu no período da divisão
do Estado, até então os representantes
comerciais sul-mato-grossenses perten-
ciam ao COREMAT - Conselho Regional
do Mato Grosso, com sede em Cuiabá.

Porém, conforme as determinações
legais, para se criar o conselho teríamos
primeiro de fundarmos o sindicato . Nesta
mesma época, foi criada a Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de Mato Grosso do Sul. E re-
presenta um orgulho para o nosso sindi-
cato ter dado apoio à fundação da
Fecomércio/MS, fazendo parte desta his-
tória vitoriosa.

Comemorarmos os 25 anos de fun-
dação do SINRECOMS, que vive uma
nova fase em razão de sua adesão ao Sis-
tema de Excelência em Gestão Sindical
(SEGS), implantado em 2009 pela
Fecomércio/MS, é motivo de grande sa-
tisfação.

Demos passos importantes rumo ao

União e parcerias
desenvolvimento da excelência na gestão
do sindicato. Aderimos também ao MS
Competitivo, que  tem como compromis-
so mobilizar o maior número de lideran-
ças para a melhoria da qualidade, produti-
vidade e competitividade das organizações
privadas, públicas e do terceiro setor a fim
de consolidar as cadeias produtivas que
fortalecem a vocação natural do Estado,
agregando qualidade de vida para a popu-
lação sul-matogrossense.

Despertar o interesse das empresas
privadas e públicas a se associarem ao
Movimento é uma das metas da organi-
zação, que também busca consolidar o
Prêmio de Qualidade MS Competitivo.

Participamos também do Programa
de Desenvolvimento Associativo (PDA),
lançamento feito pela Fecomércio/MS em
parceria com a Confederação Nacional
do Comércio (CNC), que tem como fi-
nalidade o desenvolvimento da cultura do
associativismo, aumento da
representatividade e da sustentabilidade
dos sindicatos  patronais, bem como o
fortalecimento do movimento sindical e
do Sistema CNC.

Estamos buscando apoio e parcerias
para tornar o SINRECOMS cada vez mais
atuante, no entanto, é de fundamental

importância a participação dos represen-
tantes comerciais. Somente com união
de esforços é que conseguiremos forta-
lecer nossa categoria.

O próximo dia 30 de setembro, quan-
do estaremos comemorando o Dia Pan-
Americano do Representante Comercial,
é uma ótima oportunidade de  vivermos
momentos de confraternização e de nos
integrarmos visando o objetivo comum
que é fortalecer a nossa categoria pro-
fissional. De mãos dadas, conseguiremos
não só garantir os direitos já adquiridos,
como também lutaremos com mais for-
ça por novas conquistas. Contamos com
a participação de todos.
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F IQUE POR DENTRO

Convênio beneficia representantes comerciais com 50%
de desconto sobre serviços de empresa de contabilidade

Elenice e presidente José Alcides durante assinatura do convênio

presidente do Sindicato dos Repre-
sentantes Comerciais Autônomos
e Empresas de Representações do

MS (SINRECOMS), José Alcides dos San-
tos, assinou no último dia 8 de agosto, con-
vênio com a empresa Brava Despachan-
te, que tem como diretora-proprietária,
Elenice Alves Peres.

Elenice, que possui 22 anos de ex-
periência no ramo, anunciou que o con-
vênio vai garantir 50% de desconto so-
bre os serviços prestados por sua em-
presa.

 Segundo o presidente José Alcides,
esta é mais uma ação do sindicato vi-
sando contemplar os representantes
comerciais com importantes benefíci-
os. "Na hora que o representante co-
mercial for providenciar a documenta-
ção de seu veículo, terá à sua disposi-
ção os serviços de uma empresa idô-
nea, que serão realizados com presteza
e desconto especial", disse.

Entre as suas principais metas, de-
clarou o presidente, estão ações volta-
das a aproximar os representantes co-

merciais de seu sindicato. De acordo
com José Alcides, "hoje o SINRECOMS
possui uma boa avaliação entre os de-
mais sindicatos do Estado, mas temos
consciência que é preciso avançar mais
em busca do fortalecimento e maior
representatividade perante a categoria".

Como filiada do Sindicato dos Des-
pachantes, Elenice disse que a inten-
ção é promover uma maior integração
entre os sindicatos.

Para usufruir do benefício, o
solicitante deverá ser registrado no
Conselho Regional dos Representantes
Comerciais do MS. Ao requisitar os ser-
viços da empresa, deverá ser apresen-
tada a carteirinha de representante co-
mercial.

Serão concedidos descontos nos se-
guintes serviços: transferência de pro-
priedade de veículos, licenciamento,
renovação de carteira de motorista e
referente a outros tipos de documen-
tação. "Basta o representante comer-
cial entrar em contato por telefone. Ao
requisitar nossos serviços, iremos 'in

loco' providenciar a execução do tra-
balho. A categoria vai ter à sua dispo-
sição um atendimento diferenciado",
garantiu.

Serviço:
Brava Despachante
Contatos: (67) 3383-6336 / 9234-8830
E-mail: elenice.peres@hotmail.com

Com a participação do presidente do
Conselho Regional dos Representantes
Comerciais do MS (CORE-MS), José
Alcides dos Santos, o Conselho Federal
dos Representantes Comerciais (Confe-
re) realizou reunião plenária nos dias 30,
31 de março e 1º de abril, no auditório
Paulo Rodrigues Alves, em sua sede, no
Rio de Janeiro/RJ.

O presidente do Confere, Manoel
Affonso Mendes, iniciou o encontro com
palavras de incentivo. Na primeira reu-
nião foram examinados e aprovados as
propostas orçamentárias para 2011, o
programa de trabalho do Confere para
este ano e o relatório de gestão da dire-
toria de Confere do exercício 2010.

As prestações de contas do Confere e
dos Cores de 2010 também foram apre-
sentadas. Na sequencia, submeteram-se
ao Plenário e aprovaram-se, por unani-
midade, as resoluções e atos
homologatórios do Confere, assim como
as alterações técnicas nos regimentos
internos e os relatórios das intervenções
nos Cores: Sergipe, Alagoas e Bahia.

Dentre as resoluções aprovadas, des-
tacamos a Resolução nº 674/2011, que
dispõe sobre a utilização das Armas da
República pelo Sistema Confere/Cores

Presidente do CORE-MS participa da Reunião Plenária 2011 do Confere

Presidente José Alcides fez parte da Mesa Diretora
do último dia da reunião plenária

Presidente José Alcides, que é um dos delegados do Sistema
Confere/Cores, durante reunião plenária

e a necessidade de uniformização nos
procedimentos. De acordo com a Re-
solução, para assegurar o cumprimento
das finalidades institucionais previstas
na Lei nº 4.886/65, os Conselhos Regi-
onais devem fazer uso do Brasão da
República em suas dependências, bem
como em papéis de expedientes, docu-
mentos oficiais publicações, etc. A Re-
solução também proíbe que se use a
expressão "Serviço Público Federal" ou
similar.

Desenvolvimento de software de
gestão integrada

O segundo dia da reunião foi reserva-
do para esclarecimentos acerca de assun-
tos sugeridos pelos Conselhos Regionais.

Entre os temas, destacamos um ponto
proposto por vários conselhos: o desen-
volvimento de um software de gestão in-
tegrada ou aprimoramento do programa
Gerenti, Sistema de Gestão de Recursos
da Entidade, elaborado pelo Departamen-
to de Informática do Confere.

Com objetivo de gerenciar rotinas
operacionais, como atendimento, cadas-
tro de registro, cálculos de débitos,
parcelamentos, emissão de boletos e con-
trole de processos de dívida ativa, entre
outras funções, o Gerenti foi implanta-
do, inicialmente, em julho de 2009, no
Core-RJ. Ao longo de 2010, o programa
foi sendo implementado e, hoje, fornece
suporte aos Cores dos seguintes Estados:
Amapá, Ceará, Minas Gerais, Paraíba e
Rio Grande do Sul.
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Aumente sua carteira com as ofertas do
Sebrae Comércio Brasil

Confira as ofertas no portal www.corems.org.br, no endereço:
http://www.corems.org.br/noticiatipos/ver/20

Balcão de Negócios
Acesse www.corems.org.br/empresas e confira essas e

outras empresas que procuram por representantes comerciais

SINRECOMS participa do lançamento do PDA

de produtos e serviços; catálogo de pro-
dutos e serviços oferecidos pela enti-
dade; incentivo à modernização
tecnológica por meio de linhas de cré-
dito para a modernização e aquisição
de equipamentos de informática para a
entidade, além de um modelo padrão de
site de internet com interligação de in-
formações nacionais e estaduais, den-
tro do melhor padrão de excelência.

*Com informações da publica-
ção bimestral "Comércio&Cia", do

Sistema Fecomércio.

Membros da diretoria do SINRECOMS prestigiaram o evento

Contato: Fabiana
Fone: (19)33751487
Observações: Experiência na área comercial
com lingerie e carteira de clientes.

OPORTUNIDADES
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Representante Comercial
anuncie,  gratuitamente, no

‘Balcão de Negócios’.
Acesse www.corems.org.br/

representantes

odo segmento, empresarial ou de
trabalhadores, é muito mais forte
quando trabalha unido em prol de

um bem comum. Por isso, existem os sin-
dicatos que têm como principal objetivo
representar os interesses desses seg-
mentos. Porém, não basta existir. Para
que tal organização seja atuante e que
realmente venha a desempenhar seu
papel é fundamental que ela tenha uma
gestão de excelência.

Com objetivo de criar um movimen-
to forte, a Fecomércio MS, em conjun-
to com a Confederação Nacional do
Comércio (CNC), lançou o Programa
de Desenvolvimento Associativo
(PDA). A meta é o desenvolvimento da
cultura do associativismo dos sindica-
tos patronais, bem como o fortalecimen-
to do movimento sindical e do Sistema
CNC. O PDA está diretamente vincu-
lado ao Sistema de Excelência em Ges-
tão Sindical (SEGS), já que, de forma
direta, o Programa ajuda na gestão das
entidades por meio da utilização de seus
produtos.

No início de 2011, a CNC fez o lan-
çamento nacional do Programa de De-
senvolvimento Associativo no Estado.
Na oportunidade, o chefe do Departa-
mento de Planejamento da CNC, Daniel

T
Lopes, afirmou que o resultado dos tra-
balhos desenvolvidos pela Federação
com seus sindicatos foi decisivo para
que a Confederação optasse por iniciar
as ações do PDA no Estado. "Paixão,
crença e método são fundamentais para
desenvolver o trabalho e colher resul-
tados. E o que vemos aqui é o reflexo
de um serviço que une todos esses fa-
tores."

Cultura do associativismo
De acordo com o presidente da

FECOMÉRCIO MS, Edison Araújo,
entre  seus objetivos, o PDA irá pro-
piciar e desenvolver a cultura do
associativismo, fomentando a neces-
sidade dos empresários se filiarem a
seus sindicatos, ampliando a
representatividade e a
sustentabilidade deles. Com isso será
valorizada a imagem dos sindicatos
perante os empresários e a socieda-
de, fortalecendo o movimento sindi-
cal e o Sistema CNC.

A Federação do Comércio de MS
conta com 20 sindicatos em sua base e,
segundo o superintendente e
multiplicador do Programa de Desen-
volvimento Associativo, Reginaldo
Henrique Soares de Lima, por meio dos

produtos disponibilizados pelo PDA,
será possível às empresas gerarem re-
sultados cada vez mais positivos.

Ações estratégicas
Os sindicatos que aderirem ao PDA

vão ter benefícios, como o banco de
dados: marketing associativo, por meio
do incentivo à produção de materiais de
divulgação das ações; palestras para li-
deranças com foco no desenvolvimen-
to do associativismo; aquisição de
software de gestão; portfólio referencial

Nome: Spina Distribuidora Brasileira Ltda.
Website: http://www.spinasp.com.br
Cidade sede: São Paulo / São Paulo
Região atuação: Ferramentas
Email: nelson@spinasp.com.br
Contato: Nelson Mosca
Fone: (11)2912-9333
Celular: (11)9835-6261
Observações: Spina abrange segmentos
diversificados da economia, tais como:
construtoras, destilarias, mineradoras,
marinha, siderúrgicas, usinas, indústrias,
petroquímicas, metalúrgicas, papel e celulose
e estaleiros.

Nome: Uffizi Textil Ltda
Cidade sede: Porto Alegre / Rio Grande do
Sul
Região atuação: RS, SC, PR, SP
Email: comercial@uffizitextil.com.br
Contato: Paulo Ricardo
Fone: 51-33428633
Celular: 51-84276194
Observações: Empresa do ramo têxtil com

mais de 40 anos de mercado, busca represen-
tante comercial com empresa constituida para
todo o estado.

Nome: Calçados Ramillo Ltda
Website: http://ramilloshoes.blogspot.com
Cidade sede: Franca / São Paulo
Região atuação: Todo Brasil
Email: contato@ramillo.com.br
Contato: Marcial
Fone: 16 3403-7100
Celular: (16) 8826-8045
Observações: Procuramos representantes
comerciais na area de calçados para firmarmos
uma parceria.

Nome: Dragon Importação e Exportação
Website: http://www.dragoncomex.com.br
Cidade sede: Curitiba / Paraná
Região atuação: Brasil
Email: comercial1@dragoncomex.com.br
Contato: Alessandro Baptista
Fone: (41)3333-8228
Observações: Também estamos buscando um
especialista para a assistência técnica. Traba-
lhamos há mais de 20 anos com fabricantes de
injetoras, extrusoras (linhas completas para
fabricação de sacos de ráfia, tubos rígidos e
flexíveis, mangueiras, perfis de WPC plástico-
madeira etc), moinhos, micronizadores,
misturadores, sistemas de reciclagem diversos
(PET, plásticos rígidos e flexíveis, isopor, pneus
etc), além de atendermos pedidos de pesquisa
para outros produtos, mediante a uma taxa de
serviço.

Nome: Sapeka Lingerie

Website: http://www.sapeka.com.br
Cidade sede: Água Clara / Mato Grosso do Sul
Região atuação: Nacional
Email: gcto@sapeka.com.br
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Sinrecoms recebe visita dos representantes
do Sistema Fecomércio/MS

Sindicato dos Representantes Co-
merciais Autônomos e Empresas de
Representações do MS

(SINRECOMS) recebeu para uma reunião,
no último sábado (3), às 9 horas, os repre-
sentantes do Sistema Fecomércio/MS,
formado pela Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo de MS, Sesc,
Senac e o recém-criado Instituto
Fecomércio de Pesquisa.

Além do presidente do Sistema
Fecomércio/MS, Edison Ferreira de Ara-
újo, o presidente do SINRECOMS, José
Alcides dos Santos, recepcionou as re-
presentantes do Sesc/MS e Senac/MS,
respectivamente, Irene Buainaim e Regi-
na Ferro, entre outros convidados.

O encontro contou ainda com as pre-
senças de membros da diretoria do
SINRECOMS, entre os quais  Oswaldo
Fernandes, Grimaldo Macário da Cunha,
Jairo Jorge Duarte Rezende, Valdir Cortez
e Amarildo de Souza.

O objetivo da visita dos representan-
tes da Fecomércio/MS aos sindicatos que
aderiram ao SEGS, esclareceu o presi-
dente Edison de Araújo,  é conhecer as

Os convidados foram recepcionados com um café da manhã

Presidente José Alcides homenageou e agradeceu a Edison de Araújo pela parceria firmada com o Sistema Fecomércio/MS. Foram homenageadas também Regina Ferro e Irene Buainaim

PARCERIA

necessidades destes órgãos, para que
possa ser elaborado um projeto que ve-
nha beneficiar e fortalecer a todos, sindi-
catos e seus representados.

Ao dar abertura à apresentação de um
slide, o presidente José Alcides destacou
os 25 anos de fundação do sindicato.
Abordou ainda sobre a regulamentação
da profissão de representante comercial;
principais serviços prestados, ações e
projetos do SINRECOMS.

Entre os projetos destacados pelo pre-
sidente, estão a criação de escritório vir-
tual, novo site, capacitação dos represen-
tantes, consolidar o SEGS,
comercialização da Certificação Digital,
aumentar o número de associados e lutar
pela isenção de tributos sobre mostruá-
rio.

Parceria
Ao fazer apresentação do Sistema

Fecomércio/MS, o presidente Edison
Araújo declarou que “José Alcides tem
sido um companheiro nosso, tanto como
vice-presidente da federação quanto como
amigo e ficamos orgulhosos de hoje es-

Presidente José Alcides fez apresentação do SINRECOMS aos representantes do Sistema Fecomércio/MS

Presidente Edison de Araújo fez apresentação do Sistema Fecomércio/MS

tarmos aqui”, manifestou.
Depois de montar um planejamento

estratégico para a instituição, explicou
Edison Araújo, foi possível abrir as por-
tas da Federação para os sindicatos.

De acordo com o presidente do Sis-
tema Fecomércio/MS, com o lançamen-

to do Sistema de Excelência em Gestão
Sindical (SEGS)  foi proposto um desa-
fio aos sindicatos, que era sair da zona
de conforto para que os presidentes des-
tes órgãos pudessem fazer um trabalho
que fosse realmente representativo para
a categoria. “Lançamos a semente e ela
está germinando. Graças à nossa equi-
pe, estamos mudando o conceito dos sin-
dicatos perante os seus representados.
Com as visitas que estamos fazendo a
todos os sindicatos, levamos o nosso
apoio para que eles possam se fortale-
cer”, ressaltou.

Agradecimentos e homenagens
Ao encerrar a reunião, o presiden-

te José Alcides agradeceu a parceria
do Sistema Fecomércio/MS, homena-
geando com a entrega de placas Edison
de Araújo, Irene Buainaim e Regina
Ferro.



76 Setembro de 2011

E VENTO COMEMORATIVO

Dia Pan-Americano do Representante Comercial: expectativa é
que programação festiva de 2011 bata recorde de público

Número de representantes comerciais que prestigia os eventos promovidos pelo SINRECOMS é maior a cada ano

Palestra “Ser melhor, o desafio de cada dia” será uma das grandes atrações do evento
Ao abordar o tema “Ser melhor, o de-

safio de cada dia”, o palestrante Omar
Hennemann colocará à disposição da ca-
tegoria sua experiência profissional e de
vida, mostrando em uma linguagem atra-
ente que a matemática da vida é diferente
da matemática da escola. “Na escola apren-
demos que 2 + 2 = 4; na vida, não pode-
mos somar cada dia que passa, mas sim,
diminuir. Até porque cada dia que passa é
menos um em nossa vida. Assim, nada
mais importante e desafiador do que ser
melhor, a cada dia”, disse.

Omar Hennemann antecipou que du-
rante a palestra que vai ministrar em ho-
menagem ao dia maior da categoria, “fa-
remos juntos uma profunda reflexão so-
bre as verdades das pessoas. Ao conhecê-
las passaremos a ter a senha de acesso à

alma delas e poder melhor compreendê-
las, com suas diferenças e peculiaridades”.

A palestra, que é gratuita para repre-
sentantes comerciais, tem vagas limitadas.
No entanto, para participar o representante
comercial deverá fazer sua inscrição no
portal do CORE-MS, por intermédio do
preenchimento de formulário que se en-
contra disponível no endereço http://
www.corems.org.br/formularios/palestra.
A inscrição só será válida mediante con-
firmação da Assessoria de Comunicação
do CORE-MS.

Os convites deverão ser retirados no
SINRECOMS (Rua 14 de Julho, 371 – centro).

Perfil do palestrante
Omar Hennemann é formado em Ad-

ministração de Empresas; especialização
em Inteligência Competitiva, por cuja área

Omar Hennemann pretende levar o público
a fazer reflexões profundas

Foto Divulgação

se apaixonou e continuou os estudos, tor-
nando-se mestre na mesma área pela Uni-
versidade de Marselha – França. Uma ex-
periência que ele considera gratificante.

Foi superintendente do SEBRAE-TO;
Secretário Estadual de Planejamento no
Tocantins. Hoje é palestrante estratégico e
motivacional. Nos últimos dois anos co-
mandou o SENAR Nacional, braço
profissionalizante da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), que é
presidida pela senadora Kátia Abreu.

O palestrante Omar Hennemann decla-
rou-se muito motivado com o seu mais
novo desafio, que é o de fazer parte da
equipe do governador Siqueira Campos, no
papel de Secretário Estadual das Oportu-
nidades, órgão inédito em estruturas go-
vernamentais.

C om apoio do Conselho Regional dos
Representantes Comerciais do MS
(CORE-MS), o  Sindicato dos Re-

presentantes Comerciais Autônomos e Em-
presas de Representações do MS
(SINRECOMS) vai promover no próximo dia
30 de setembro, a partir das 20 horas, no
Pallaciu's Eventos, a oitava edição da pro-
gramação festiva alusiva ao Dia Pan-
Americano do Representante Comercial.

Entre as atrações do evento, desta-
camos a realização de palestra, "Show
de Prêmios", Solenidade de Homena-
gem, apresentação cultural e coquetel.

Para o presidente do SINRECOMS,
José Alcides dos Santos, é uma alegria
ter a oportunidade, pelo oitavo ano con-
secutivo, de oferecer para a categoria
um evento com uma ampla programa-
ção festiva. "Com certeza, os convidados
terão chance de adquirir novos conheci-
mentos com palestrante de renome naci-
onal; viveremos momentos emocionantes
com a solenidade de homenagem; a torci-
da será grande durante o sorteio de prê-

mios e ainda nos integraremos durante o
coquetel", comentou.

A cada ano, observou o presidente
José Alcides, registra-se uma participa-
ção maior por parte dos representantes
comerciais, que estão atentos às oportu-
nidades de crescimento profissional e
inteiração com a categoria e seus órgãos
representativos. Ele afirmou ainda que
"este ano, a expectativa é de batermos
recorde de público com relação aos anos
anteriores, o que mostra que a categoria
está atenta às oportunidades que são ofe-
recidas pelo seu sindicato".

Para conhecer um pouco masi so-
bre a trajetória profissional e de vida
do palestrante Omar Hennemann, fize-
mos uma breve entrevista. Acompanhe:

CORE-MS - Poderia nos dizer um
pouco sobre sua vida?

Omar - Sou oriundo de família hu-
milde, filho de um ferreiro e uma cos-

Entrevista com Omar Hennemann
tureira, com três irmãos e uma irmã.
Casado com a administradora Lourdes,
com quem tenho dois filhos. Nunca
passei fome, mas passei vontades que
não tinha condições de concretizar.
Trabalhei na ferraria com meu pai até
os 18 anos. Minha especialidade era
solda elétrica.Rompi aquela trajetória
e fui em busca dos meus sonhos.

CORE-MS - Qual a mensagem
para os jovens profissionais de ven-
das que estão entrando no merca-
do?

Omar -  Primeiramente não parar
de estudar. Não somente na forma tra-
dicional, em salas de aula, mas de to-
das as formas possíveis, como por
exemplo na leitura de bons livros, tro-

cando conteúdos com colegas e pes-
soas com mais experiência. Nunca su-
bestime quem já tem os cabelos bran-
cos, pois é exatamente na união da
maturidade com a motivação e com-
petência dos mais jovens que vamos
encontrar as respostas para as pergun-
tas que o mercado tão competitivo está
clamando.

‘Show de Prêmios’ sorteará
atrantes premiações

Pelo terceiro ano consecutivo, o
SINRECOMS vai promover o “Show de
Prêmios”, evento que se tornou uma das
grandes atrações das comemorações do
Dia Pan-Americano do Representante
Comercial.

A atraente premiação conta com o
apoio da empresa Joiarte.

Para receber o cupom que dará direi-
to a concorrer aos prêmios, o represen-
tante comercial deverá estar em dia com
suas obrigações no CORE-MS e no
SINRECOMS.

A seguir divulgamos os prêmios

que serão sorteados durante a progra-
mação festiva:

- Patrocinador: SINRECOMS
  Um cruzeiro durante uma semana pela
costa brasileira, com direito a
acompanhante;
  Uma TV LCD 32”;
  Um notebook;

- Patrocinador: JOIARTE
  Dois vales-compra no valor de R$ 250,00
cada, para adquirir produto na Joiarte, “A
sua loja de Jóias, relógios e óculos”. SINRECOMS, sob a presidência de José Alcides, presenteia categoria com o “Show de Prêmios”

A programação do evento deste ano
reserva espaço para homenagear uma
personalidade da representação comer-
cial na categoria “Pioneirismo”.

Segundo o presidente José Alcides, a
iniciativa de reconhecer o trabalho de pes-
soas que dedicaram suas vidas à repre-
sentação comercial tem sido vista de for-
ma positiva por toda a categoria, “pois
por meio deste reconhecimento profissi-
onal, os demais representantes comerci-
ais se sentem valorizados e estimulados
a vir também um dia, a ser merecedores
de tão gratificante homenagem”.

Solenidade de
Homenagem A homenagem prestada aos representantes comerciais se tornará ainda

mais especial com a apresentação da Cia de Artes - Anhanguera/Uniderp,
que foi criada em outubro de 2000, com o objetivo de promover e incen-
tivar a arte da dança no meio universitário. A Cia utiliza-se da linguagem
da dança contemporânea para ilustrar vários aspectos da cultura do Mato
Grosso do Sul, valorizando músicos e compositores regionais. Durante
estes nove anos de atividades, a Cia já se apresentou em diversos even-
tos nas cidade de: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Rio
Verde, Coxim, Bandeirantes, Bonito e Cuiabá. A Cia juntamente com o
Grupo Chalana de Prata, representou o estado do MS em Brasília na
programação cultural da posse do Presidente Luis Inácio Lula da Silva.
Em junho de 2008, apresentou-se no Salão Nacional de Turismo realiza-
do na cidade de São Paulo. Nos anos de 2008 e 2009, participou do
Circuito Sul-Mato-Grossense de Teatro, percorrendo 12 cidades do interior do estado. A Cia é formada por acadêmicos de diversos
cursos da UNIDERP e bailarinos da comunidade e tem o apoio cultural da Fundação Manoel de Barros. A coordenação e direção artística
da Cia está sob a responsabilidade das professoras Maria Helena Pettengill Fernandes e Sonia Ruas Rolon.

Apresentação da Cia de Artes - Anhanguera/Uniderp homenageará dia da categoria

Serviço:
Evento: Dia Pan-Americano do Representante
Comercial
Data de realização: 30 de setembro de 2011
Horário: a partir das 20 horas
Local: Pallaciu’s Eventos (localizado à Rua 14 de
Julho, 1.256 – Centro)
Local da retirada de convites: SINRECOMS -
Rua 14 de Julho, 371 – centro – informações (67)
3325-7111.
Faça sua inscrição, acesse: http://
www.corems.org.br/formularios/palestra
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SEBRAE/MS e SINRECOMS renovam parceria para
comemoração do Dia Internacional da Mulher em 2012

Fecomércio realiza palestra
‘Ingresso Solidário’ com

grande sucesso

Cerca de 1.200 pessoas aplaudiu o talento e exemplo
de vida do maestro João Carlos Martins

Joelson Cândido (SINRECOMS) e
Patricia Kohatsu (CORE-MS)

Com auditório lotado, prestigiado por
mais de mil convidados, a Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/
MS) realizou com grande sucesso o “In-
gresso Solidário”, evento que teve como
atração a palestra “Seja maestro de sua
vida”, proferida pelo renomado maestro
João Carlos Martins.

O presidente do SINRECOMS, José
Alcides dos Santos, disse que a palestra
representou uma oportunidade valiosa de
aprendizado, visto que o maestro João
Carlos Martins tornou-se um exemplo de
superação. Segundo o presidente, “para o
sindicato dos representantes comerciais
foi uma honra estar entre os apoiadores

Maestro João Carlos Martins apresentou o músico campo-grandense Rittlher Martins durante palestra

desteevento, que uniu emoção e solidarie-
dade”.

Em seu discurso, o presidente da
Fecomércio/MS, Edison Araújo, agradeceu
as pessoas e as empresas que viabilizaram a
realização do evento.

Segundo Edison Araújo, a escolha de
João Carlos Martins foi pela trajetória de
vida, realizações e a forma como superou os
obstáculos pessoais.

A palestra solidária, em sua segunda
edição, arrecadou 1,3 toneladas de leite em
pó instantâneo, que foram entregues duran-
te o evento, de forma simbólica, às institui-
ções carentes cadastradas no Programa SESC
Mesa Brasil.

Em seu pronunciamento, a diretora de

Operações do Sebrae/MS, Maristela de Oli-
veira França, representando os parceiros do
evento, considerou a palestra do maestro
João Carlos Martins “’a noite’, que marcará
para sempre as nossas vidas”.

Além da motivadora história de vida do
maestro João Carlos Martins, o evento teve

participações especiais como a do músico
campo-grandense Rittlher Martins, que é
deficiente visual. Outra atração que arran-
cou aplausos do público foi a apresenta-
ção do tenor Jean William.

 O maestro foi ovacionado no final de
sua palestra, apresentando “Ave Maria”.

As representantes comerciais e convidados elogiaram a programação de 2011 em homenagem à mulher

iante do sucesso da programação
realizada no dia 11 de março do ano
passado, em homenagem ao Dia

Internacional da Mulher, o SEBRAE/MS e
o SINRECOMS renovaram parceria para a
promoção da segunda edição do evento
em março de 2012, com dia e horário
ainda a serem definidos.

O presidente do SINRECOMS, José
Alcides dos Santos, comemorou a reno-
vação da parceria que vai possibilitar a
realização pela segunda vez de um even-
to voltado à valorização da mulher repre-
sentante comercial, bem como das es-
posas dos representantes comerciais e
convidadas especiais. "A mulher que atua
na representação comercial merece o
nosso respeito e admiração, pois são
guerreiras e estão conquistando um es-
paço cada vez maior no mundo dos ne-
gócios", enalteceu. Ele também ressal-
tou a importância das esposas dos re-

presentantes comerciais, "que lutam ao
lado dos seus maridos, dando todo o apoio
necessário".

No ano passado, o SINRECOMS
homenageou a Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer do MS pelo valoroso tra-
balho que realiza a favor da mulher sul-
mato-grossense. Em 2012, o presiden-
te José Alcides anunciou que pretende
dar continuidade a este trabalho de re-
conhecimento de entidades presididas
por mulheres. "Além de prestarmos nos-
sa homenagem às mulheres que dedi-
cam suas vidas ao bem-estar social de
nossa população, é uma oportunidade de
promovermos uma maior integração
entre a categoria da Representação Co-
mercial e a sociedade sul-mato-
grossense", disse.

Em sua segunda edição, a programa-
ção do evento ainda terá palestra, atração
cultural e o "Festival de Presentes".

D

Carlos Roberto Bellin (da diretoria da Fecomércio/
MS), presidente do SINRECOMS – José Alcides – e

presidente da Fecomércio/MS, Edison Araújo

Presença do casal, Valdir Cortez (diretor tesoureiro
do CORE-MS e membro da diretoria do

SINRECOMS) e Edith
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FIQUE POR DENTRO

Conselhos e sindicatos promovem o fortalecimento
da categoria dos representantes comerciais

Confere luta contra a aprovação do Projeto de Lei nº 1.439/2007

Tendo em vista a movimentação
na Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público do Pro-
jeto de Lei nº 1.439/2007, de autoria
do deputado federal Dilceu
Sperafico (PP/PR), a diretoria do
Conselho Federal dos Representan-
tes Comerciais (Confere), sempre
atenta no sentido de não permitir a
redução dos direitos dos represen-
tantes comerciais, arduamente con-
quistados ao longo de décadas, reu-
niu-se, no dia 7 de junho de 2011, no
Senado Federal, com o senador Gim
Argello (PTB/DF) e o deputado fe-
deral Sandro Mabel (PR/GO),
relator do referido Projeto de Lei,
sustentando argumentos para
inviabilizar sua aprovação.

O infausto Projeto de Lei prevê
a redução do montante da indeniza-
ção devida ao representante comer-
cial na rescisão contratual

injustificada, e diminui o prazo
prescricional para o exercício do di-
reito de ação.

A Lei nº 4.886/65, que regula as
atividades dos representantes comer-
ciais, assegura aos profissionais o di-
reito à indenização de 1/12 (um doze
avos) do total da retribuição auferida
durante todo o tempo de exercício da
representação comercial, garantindo
o prazo de 5 (cinco) anos para
propositura da competente ação.

Na mesma ocasião, a diretoria do
Confere também se reuniu com o se-
nador Francisco Dornelles (PP/RJ)
para tratar do assunto.

Os senadores Gim Argello e Fran-
cisco Dornelles, mais uma vez, reco-
nheceram os direitos dos representan-
tes comerciais e se comprometeram em
defendê-los com ações que impeçam
que projetos de lei contrários aos inte-
resses da categoria sejam aprovados.

Para o presiden-
te do Confere,
Manoel Affonso
Mendes, a modifi-
cação da atual legis-
lação, que assegura
direitos fundamen-
tais subjetivos, so-
mente poderá ocor-
rer para a conces-
são de outros bene-
fícios, como nos
casos das Leis nº
8.420/92 e 12.246/
10, que alteraram a
Lei nº 4.886/65, sob
pena de representar
um verdadeiro re-
trocesso social.

Nesse sentido, o Conselho Federal
não medirá esforços para resguardar
os direitos adquiridos pela categoria,
em ambiente favorável à representa-

ção comercial, vez que os represen-
tantes comerciais são os maiores dis-
tribuidores de riquezas e geradores de
empregos e tributos para o país.

Presidente do Confere, Manoel Affonso Mendes, explica aos parlamentares
que o Projeto de Lei nº 1.439/2007 é um verdadeiro retrocesso social

O
s conselhos profissionais foram cri-
ados com a finalidade de fiscali-
zar o exercício das categorias pro-

fissionais autônomas, zelando pela in-
tegridade e disciplina, em favor do in-
teresse geral da sociedade.

A Lei nº 4.886, de 9 de dezembro
de 1965, regula o exercício das ativi-
dades da categoria dos representan-
tes comerciais, e atribui ao Conse-
lho Federal e aos Conselhos Regio-
nais dos Representantes Comerciais
a fiscalização da profissão.

Estabelece o art. 1º da Lei nº
4.886/65 que: "exerce a representa-
ção comercial autônoma a pessoa ju-
rídica ou a pessoa física, sem rela-
ção de emprego, que desempenha, em
caráter não eventual por conta de uma
ou mais pessoas, a mediação para a
realização de negócios mercantis,
agenciando propostas ou pedidos para
transmiti-los aos representados, pra-
ticando ou não atos relacionados com
a execução dos negócios" e art. 2º:
"É obrigatório o registro dos que exer-
çam a representação comercial autô-
noma nos Conselhos Regionais cria-
dos pelo art. 6º desta lei".

A Lei nº 4.886/65 assegura direi-

tos aos representantes comerciais e,
também, protege a indústria e o co-
mércio contra os maus profissionais.

O dever legal dos conselhos é fis-
calizar o exercício da profissão na
conformidade da lei, o que nem sem-
pre é compreendido pela categoria.

Os Conselhos Federal e Regionais
dos Representantes Comerciais em-
penham constante esforço na evolu-
ção da representação comercial e fo-
mentam a realização de feiras, cur-
sos e congressos dirigidos à catego-
ria; acompanham os projetos de lei
em tramitação no Congresso Nacio-
nal para garantir os direitos já adqui-
ridos e defender os interesses da
classe; realizam campanhas
institucionais para divulgar o Siste-
ma Confere/Cores e valorizar a pro-
fissão; e oferecem cursos e palestras
de aperfeiçoamento, além de outras
iniciativas.

De natureza diferentes, os conse-
lhos de fiscalização e os sindicatos
de classe têm um objetivo em comum:
fortalecer a classe profissional.

Fonte: dr. Izaac Pereira Inácio
(Procurador-geral Adjunto do

Confere)
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ecebe esta denominação o Repre-
sentante Comercial que é contra-
tado por outro Representante Co-

mercial, para exercer a atividade de Re-
presentação Comercial para este último,
ou seja, é um Representante Comerci-
al, que ao revés de firmar contrato de
Representação Comercial diretamen-
te com a Representada, firma con-
trato de Representação Comercial
com outro representante Comercial,
e, este contrato será chamado con-
trato de Sub Representação Comer-
cial ou de Preposto, e, o Represen-
tante Comercial contratado será cha-
mado de Sub Representante Comer-
cial ou mais comumente de
Preposto.

Esta prática (a contratação da
Sub Representação) é permitida pela
Lei de Representação Comercial,
desde que não seja proibida pelo con-
trato de Representação Comercial
firmado pelo Representante Comer-
cial com a Representada. O objeto

O contrato de Sub Representação
Comercial ou Preposto

deste contrato será a Representação
Comercial, sendo que o preposto será
um Representante Comercial normal
nos direitos e obrigações que as Leis
nº 4.886/1965 e nº 8.420/1992 confe-
rem aos Representantes Comerciais.

Na Sub Representação Comercial
deverá ser realizado um contrato de
Sub Representação Comercial entre
Representante Comercial contratan-
te e Representante Comercial contra-
tado, com base no artigo 27 da Lei nº
8.420/1992, semelhante a um contra-
to entre Representante Comercial e
Representada. O Sub Representante
Comercial terá direito ao recebimen-
to do percentual de comissões previ-
amente pactuado, e, aos direitos de in-
denização e aviso prévio, desde que
se encontre nas condições permissi-
vas para tanto, do mesmo modo que o
Representante Comercial contratado
pela Representada. O Preposto adqui-
re o direito do recebimento da comis-
são pactuada desde que a Representa-

da tenha liquidado a comissão para o
Representante Comercial contratante,
ou seja, se a Representada não pagar a
comissão devida ao Representante Co-
mercial contratante, o Sub Represen-
tante não terá direito ao recebimento
da mesma, pois, o Representante Co-
mercial contratante também não terá
recebido sua comissão e por conseqü-
ência não poderá pagar a comissão re-
ferente à mesma ao Sub Representan-
te contratado. O contrato de Sub Re-
presentação costuma ser simples, po-
rém, em alguns casos o Representante
Comercial Contratante se obriga a in-
cluir cláusulas no contrato de Sub Re-
presentação, como por exemplo cláu-
sula de segredo industrial, a qual o mes-
mo é submetido em seu contrato de Re-
presentação Comercial com a Repre-
sentada, esta, costuma estipular
sansões e multas ao Representante
Comercial que descumpra o contrato,
onde, deste modo condiciona o Sub
Representante Comercial ao cumpri-

mento das mesmas clausulas que o
Representante Comercial esta obriga-
do a cumprir pela Representada, evi-
tando que o Representante Comercial
contratante seja penalizado pela Repre-
sentada no caso de o preposto
descumprir o acordado entre Repre-
sentada e Representante Comercial
contratante.

O Sub Representante Comercial é
um profissional autônomo, que pela sua
natureza não possui ajuda de custo do
Representante Comercial contratante,
e não está subordinado a este, mas,
como o Representante Comercial con-
tratante possui deveres éticos como não
envidar esforços para expandir os ne-
gócios, não ter preguiça para realizar
as tarefas de intermediação de negó-
cios, fazer relatórios, e até cumprir
metas.

A Lei de Representação Comer-
cial nº 8.420/1992 trata especifica-
mente sobre a Sub Representação no
artigos 42.

20/9 - 17ª Feira Internacional de Refrigeração,
Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e
Tratamento do Ar
20/9 - 5ª Exposição de Marketing
Promocional
20/9 - 11ª Feira Internacional de Tecnologia
para Laboratórios, Análises, Biotecnologia e
Controle de Qualidade
21/9 - 11º Encontro Alagoano de
Supermercados: Distribuidores e
Panificadores
21/9 - 28ª Feira Internacional da Música -
Instrumentos Musicais, Áudio, Iluminação e
Acessórios
22/9 - 4ª Feira Multissetorial de Cultura,
Produtos, Serviços e Entretenimento
22/9 - 6º Salão Imobiliário São Paulo
22/9 - 14ª Feira Internacional de Paisagismo,
Jardinagem, Lazer e Floricultura
22/9 - 8ª Feira do Imóvel, Construção,

Condomínios, Arquitetura e Decoração
22/9 - 3ª Feira e Exposição de Produtos e
Serviços para Condomínios
22/9 - 2011 Feira do Setor de Móveis e
Decoração
23/9 - 3ª Feira do Leite e Queijo Minas de
Poços de Caldas
26/9 - 14ª Exposição Internacional e Congresso
Brasileiro de Mineração
27/9 - 6ª Feira Latino-Americana de
Suinocultura e Fórum Internacional de
Suinocultura
27/9 - 12ª Feira Internacional de Couros,
Componentes, Produtos Químicos e
Equipamentos para Calçados, Artefatos e
Curtumes
28/9 - 3ª Feira Internacional de Frutas,
Legumes e Derivados, Tecnologia e Logística
28/9 - 6ª Feira Internacional da Amazônia
30/9 - 4ª Exposição Internacional de Artesanato
1/10 - 5ª Feira Internacional de Beleza, Cabelo
e Estética
1/10 - 85ª Exposição Agropecuária, Industrial e

Comercial de Pelotas
3/10 - 44ª Exposição Internacional e Congresso
de Celulose e Papel
4/10 - 6ª Feira Internacional de Tubos,
Conexões e Componentes
4/10 - 3ª Feira Industrial de Tecnologias
Térmicas
4/10 - 11ª Feira Internacional de Motocicletas,
Bicicletas, Peças, Equipamentos e Acessórios
4/10 - 4ª Feira Industrial de Tecnologias em
Metais
4/10 - 35ª Feira da Moda Gestante, Infantil e
Infanto Juvenil
4/10 - 2ª Feira Industrial do Gás
4/10 - 3ª Feira Internacional de Válvulas
Industriais e Acessórios
4/10 - 3ª Feira Internacional de Bombas,
Motobombas e Acessórios
5/10 - 9ª Feira e Congresso Internacional da
Tecnologia, Equipamentos, Materiais de
Construção e Acabamentos
5/10 - 5ª Feira Nacional de Papelaria,
Escritório, Informática e Livraria

5/10  - 5ª Feira de Empreendedorismo do
Estado da Bahia
6/10 - 5ª Feira Internacional de Franquias
6/10 - 19ª Feira de Negócios do Maciço de
Baturité
17/10 - 13ª Exposição do Setor de
Telecomunicações e Tecnologia da Informação
17/10 - 17ª Feira da Indústria Mecânica,
Metalúrgica e de Material Elétrico de
Pernambuco
17/10 - 6ª Feira e Convenção Paraibana de
Supermercados
18/10 - 2º Salão de Tecnologia e Cultura da
Inovação
18/10 - 10ª Feira Internacional de Produtos da
Linha Pet e Veterinária
18/10 - 6ª Feira e Congresso de Corte e
Conformação de Metais
19/10 - 5ª Feira de Materiais para Acabamento
19/10 - 39ª Feira das Américas e Congresso
Brasileiro de Agências de Viagens
20/10 - 4º Salão Imobiliário de Campinas e
Região
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O Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial do MS (Senac/MS),
em parceria com o SINRECOMS
formaram, no mês de julho, a 1ª
turma do curso "Técnicas de Re-
presentação Comercial".

A iniciativa é resultado do Termo de
Cooperação Mútua assinado no dia 18 de
junho pelo SENAC/MS e SINRECOMS,
respectivamente representados pela ge-
rente da Unidade de Campo Grande, Ana
Carina Pini de Mello, e pelo presidente
José Alcides dos Santos.

O curso foi ministrado durante cinco
sábados, sendo oito horas aula por cada
encontro, das 7h30 às 17h30, com iní-
cio no dia 16 de julho. Por conta da par-
ceria, o curso foi oferecido por um cus-
to acessível e subsidiado, sendo garanti-
do aos representantes comerciais 30%

SENAC/MS em parceria com SINRECOMS formam 1ª
turma do curso ‘Técnicas de Representação Comercial’

de desconto.
Os representantes comerciais que par-

ticiparam do curso aprovaram  e
enalteceram a qualidade do conteúdo mi-
nistrado. Inclusive, em reunião realizada re-
centemente com representantes do Siste-
ma Fecomércio/MS, Grimaldo Macário em
nome dos demais alunos pediu que o Senac/
MS estude novas opções de cursos para a
categoria da representação comercial.

Para atender os representantes co-
merciais tanto da Capital como do interi-
or, a diretora regional, Regina Ferro, in-
formou que o SENAC/MS em parceria
com o SINRECOMS estudam a possibi-
lidade de lançar um curso de "Técnicas
de Representação Comercial" à distância.

Aula inaugural
Com presença de 40 representantes

comerciais, a aula inaugural do treinamen-
to "Técnicas de Representação Comer-
cial" e palestra ministrada pelo professor
Sérgio Torres sob o tema "Os Desafios
da Representação Comercial no Mato
Grosso do Sul", superaram as expectati-
vas dos participantes. O evento foi pro-
movido no dia 18 de junho, das 9 h às
10h30, no auditório do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial do MS
(Senac/MS), quando foi servido um café
da manhã aos presentes.

A iniciativa é resultado da parceria
entre o Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e Empresas de
Representações do MS (SINRECOMS),
Senac/MS e Federação do Comércio
(Fecomércio/MS), com apoio do Con-
selho Regional dos Representantes Co-
mercial do MS (CORE-MS).

Em seu pronunciamento, a gerente do
Departamento de Educação do Senac/
MS, Jordana Duenha, lembrou que "o
mercado é cada vez mais competitivo, a
concorrência está intrínseca e terão su-
cesso àqueles que se preocupam em se
aperfeiçoar no seu negócio". Ela obser-
vou que foi feito um levantamento com
o presidente do SINRECOMS e demais
profissionais da área para apurar as ne-
cessidades dos representantes comerci-
ais do Estado. Esta ação resultou na cri-
ação do curso "Técnicas de Representa-
ção Comercial".

Agradecimentos
Em seu discurso, o presidente do

SINRECOMS e do CORE-MS, José
Alcides dos Santos, agradeceu a presen-
ça maciça dos representantes comerciais
inscritos, dando respaldo ao lançamento
do curso "Técnicas de Representação
Comercial".

Segundo o presidente, atua na área
uma nova geração de representantes co-
merciais sedenta em adquirir conhecimen-
tos e capacitação profissional. "Nossa
intenção é dar a oportunidade à categoria
de obter uma melhor qualificação, com
cursos voltados às suas necessidades",
disse José Alcides.

Palestra
O professor Sérgio Torres superou as

expectativas do público presente com a
palestra "Os Desafios da Representação
Comercial no Mato Grosso do Sul", mi-
nistrada de forma atraente, com exibição
de vídeos, divulgação de resultado de pes-
quisas, depoimentos de empresários e de
representantes comerciais bem-sucedidos.

Presidente José Alcides e a gerente Ana Carina durante assinatura do Termo de Cooperação Mútua Representantes comerciais  durante a aula inaugural do curso "Técnicas de Representação Comercial"

Foi oferecido um café da manhã aos participantes Presidente José Alcides e equipe do SENAC/MS
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BODAS DE PRATA

Revista Comércio&Cia destaca os
25 anos do sindicato da categoria

N
a edição de número 3, com
veiculação em julho e agosto, a
Revista Comércio&Cia divulgou

em página inteira os 25 anos de fundação
do SINRECOMS.

Fundado em 21 de março de 1986,
o sindicato da categoria vive uma de suas
melhores fases graças aos resultados
positivos obtidos por meio da adesão fei-
ta ao Sistema de Excelência em Gestão
Sindical (SEGS).

Implantado em 2009 pela
Fecomércio/MS, o programa incentiva
o desenvolvimento da excelência na ges-
tão das federações e sindicatos.

Para o presidente do SINRECOMS,
José Alcides dos Santos, a partir do
SEGS, foi possível elaborar um plane-
jamento das ações do sindicato, reorga-
nizando internamente. "O Sindicato se
profissionalizou, passou a mensurar re-
sultados, com o registro de ações e bus-
ca do feedback dos representantes co-
merciais", disse.

Por intermédio da "Voz do Repre-
sentante Comercial", projeto pelo qual
os representantes comerciais avaliam
os serviços prestados pelo sindicato,
foi possível tomar conhecimento da
opinião da categoria quanto à qualida-
de do atendimento feito pelo
SINRECOMS, passando a partir deste
levantamento mensal, direcionar as ações com
objetivo de responder a altura as expectativas
dos representados.

Feedback da categoria
Nos meses de junho, julho e agosto, o

SINRECOMS conseguiu manter a excelência

do atendimento feito aos representantes comer-
ciais. Dos formulários de avaliação preenchidos,
100% qualificam o atendimento como “ótimo”.

O presidente José Alcides vê o resultado
como mais um estímulo para toda a equipe no
sentido de aprimorar cada vez mais a qualidade
dos serviços prestados.

Agradecimentos
O SINRECOMS, por intermédio de seu presidente, José Alcides

dos Santos, e demais membros da diretoria, fazem os seguintes
agradecimentos:

-A Edison Araújo, Presidente da FECOMÉRCIO/MS e
Valter Castro, Presidente do SINDICOM, que convidaram para
as apresentações: Revista Comércio & Cia edição com o foco em
Dourados/MS e Estudo sobre a Competitividade do Comércio, Ser-
viço e Turismo de MS, ressaltando a região da Grande Dourados.

O evento ocorreu no dia 13 de setembro de 2011, às 19 horas, no
Salão de Eventos da ACED, em Dourados. Na ocasião foi assinado
um Protocolo de Intenção entre os parceiros com o apoio da Prefei-
tura para construção do Perfil Sócio Econômico de Dourados.

-Ao Senac/MS, pelo convite para a palestra "Mercado de tra-
balho: perspectivas e mudanças", proferida por Simone Arruda
Rondon. O evento, que faz parte do Senac Management, foi rea-
lizado no dia 23 de agosto, às 19h30, no Senac Três Lagoas.

-À FECOMÉRCIO/MS, pelo convite para a palestra de
Gestão do Quadro Associativo do Programa de Desenvolvimento
Associativo. O evento, promovido no dia 31 de agosto, às 19
horas, no Exceler, foi dirigido aos presidentes e diretorias das
entidades. O encontro foi uma oportunidade de se tratar sobre
as ações que os sindicatos podem adotar para se tornar mais
fortes e representativos e, dessa forma, atender aos anseios
das empresas que representam.

-À Prefeitura de Dourados, pelo convite para o evento de
lançamento da obra de construção da ponte sobre o Córrego Água
Boa - Ponte do Cachoeirinha. O acontecimento se deu no dia 3 de
setembro, às 8 horas, em Dourados.

- À FECOMÉRCIO/MS pelo convite para Audiência Pública
"Sudeco: instrumento de desenvolvimento do Centro-Oeste", rea-
lizada no dia 19 de agosto, às 8 horas, no Plenário da Assembléia
Legislativa.

-Ao consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Em-
prego, dr. Jerônimo Jesus dos Santos, pelo convite para a pa-
lestra intitulada "Responsabilidade da União e a Súmula 331, do
TST", proferida pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
dr. Aloysio Corrêa da Veiga, realizada no dia 9 de agosto, às 9h30.

O CORE-MS, na avaliação
mensal feita por representantes
comerciais, conseguiu manter nos
últimos três meses um alto índice
de aprovação com relação à quali-
dade do atendimento.

Em junho, dos 42 formulários
preenchidos, 97,6% dos participan-
tes da pesquisa qualificaram o
atendimento como "ótimo" e 2,4%
"bom".

Em julho, dos 15 formulários
preenchidos, 100% avaliaram
como "ótima" a prestação de ser-
viços do CORE-MS, atingindo a

Atendimento ao público: CORE-MS
mantém alto índice de aprovação

meta de excelência no atendimen-
to ao público.

No mês de agosto, dos 32 re-
presentantes comerciais que pre-
encheram o formulário, 87,5% qua-
lificaram o atendimento como "óti-
mo" e 12,5% como  "bom".

O presidente José Alcides con-
siderou os resultados satisfatórios,
"porém, os consideramos como
mais um estímulo para toda nossa
equipe. Com este feed-back dado
pelos representantes comerciais,
está sendo possível pontuar as ne-
cessidades  da categoria".

Os sindicatos possuem previsão
constitucional, segundo disposição do
seu art. 8º e tem a finalidade de defen-
der os direitos e interesses de uma ca-
tegoria profissional.

No Brasil, alguns sindicatos dos re-
presentantes comerciais já existiam an-
tes da promulgação da Lei nº 4.886/65
e destacam-se na luta pela integração
da categoria, pelas palestras, reuniões
e cursos voltados para a capacitação
profissional dos associados. Também
realizam convênios e serviços que agre-

Sindicatos destacam-se na luta
pela integração da categoria

gam valor e proporcionam mais quali-
dade de vida ao representante comer-
cial.

Ressalta-se que a contribuição sin-
dical é obrigatória para todos que parti-
cipam de uma determinada categoria
econômica ou profissional, ou de uma
profissão liberal, independentemente de
estarem filiados ao sindicato, como pre-
vê o art. 579 da Consolidação da Le-
gislação Trabalhista (CLT). Fonte: Re-

vista do Sistema Confere/Cores, edi-

ção nº 10, de maio de 2011.


