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P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SIRECOM-MS oferece oportunidade de adesão
ao Plano de Saúde Unimed sem carência

Eventos
homenageiam dia

dos representantes
comerciais

José Feliciano da Silva foi homenageado pelo SIRECOM-MS com o título de “Pioneiro da Representação Comercial em MS”

Presidente do SIRECOM-MS, José Alcides, homenageou deputado Márcio Fernandes

O Dia do Representante Comercial Autônomo (1º de outubro), instituído por Lei de autoria
do deputado estadual Márcio Fernandes (PTdoB), vice-líder do governo, foi comemorado no
dia 27 de setembro, a partir das 19 horas, durante sessão solene realizada pela Assembleia
Legislativa de MS, quando 22 personalidades da representação comercial foram homenageadas
pelos relevantes serviços prestados.

No dia 29, foi a vez do SIRECOM-MS prestar a sua homenagem ao Dia Pan-Americano do
Representante Comercial (1º de outubro). Ambos os eventos foram marcados por momentos
de grande emoção.

Páginas 5, 6, 7 e 8
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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 categori-
as:
- 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

o fazermos uma retrospectiva de
2012, concluímos que foi um ano
produtivo, marcado por muitas con-

quistas e importantes lutas a favor da ca-
tegoria.

O CORE-MS e o SIRECOM-MS,
cada qual imbuído de suas funções,
empenharam-se em oferecer aos re-
presentantes comerciais oportunidades
voltadas ao seu crescimento e reco-
nhecimento profissional.

No caso do CORE-MS, o órgão
vem cumprindo com responsabilidade
as atribuições de regulamentar e fis-
calizar o exercício da Representação
Comercial. Procurando resolver o pro-
blema da inadimplência, lançou de for-
ma pioneira neste ano o programa de
parcelamento de dívida, propiciando
condições especiais aos representan-
tes comerciais inadimplentes de regu-
larizarem sua situação perante à enti-
dade.

Já o SIRECOM-MS foi constituído
para fins de estudo, coordenação, pro-
teção e representação legal da cate-

2012: um ano produtivo
goria de representação comercial, na
base território do estado de Mato Gros-
so do Sul, sem nenhum vínculo com
partido político especifico, sendo uma
entidade independente e sem fins lu-
crativos, e integrante do Sistema
Confederativo da Representação Sin-
dical do Comércio - SICOMÉRCIO.

O sindicato registrou um avanço
elogiável neste ano, resultado principal-
mente de sua adesão, ocorrida em
2010, ao Sistema de Excelência em
Gestão Sindical (SEGS), um programa
que incentiva o desenvolvimento da ex-
celência na gestão das Federações e
Sindicatos filiados ao Sicomércio, por
meio dos critérios baseados no PNQ -
Prêmio Nacional da Qualidade.

Cada vez mais, por intermédio de
parcerias e convênios, o SIRECOM-
MS torna-se atraente, sendo proporci-
onadas vantagens aos representantes
comerciais sindicalizados. O número
progressivo de filiados também forta-
lece o sindicato na luta em defesa dos
direitos da categoria.

Portanto, cabe não só ao CORE-
MS e ao SIRECOM-MS trabalharem
a favor da representação comercial,
mas também aos representantes co-
merciais no sentido de unir forças  com
sua participação ativa, apoiando as
entidades representativas da catego-
ria.

Agradecemos aos colaboradores,
parceiros e aos representantes comer-
ciais que estiveram conosco neste ano
de 2012, dando sua valiosa contribui-
ção para o fortalecimento do CORE-
MS e do SIRECOM-MS.
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C ONQUISTA

SIRECOM-MS oferece oportunidade de adesão
ao Plano de Saúde Unimed sem carência

o período da manhã do dia 27 de
outubro, o presidente – José Alcides
dos Santos – e demais membros

da diretoria do SIRECOM-MS estiveram
reunidos com representantes da Unimed,
João Batista de Carvalho e Nanci Barreto,
respectivamente, gerente comercial e re-
presentante comercial.

Durante a assembleia, foi discutido
o convênio a ser firmado entre as duas
instituições. Ficou decidido que o sindi-
cato se empenhará na busca de 30 re-
presentantes sindicalizados para aderir
ao Plano de Saúde da Unimed, tornando
o custo do benefício muito mais vanta-
joso.

Logo que a notícia foi veiculada no
portal www.corems.org.br, cerca de
100 representantes de pronto manifes-

Diretores do sindicato ouviram atentamente explanação do representante da Unimed, João Batist

taram interesse em participar da etapa
inicial da adesão, para com isso serem
contemplados com o Plano de Saúde
sem carência. “A partir de agora já
estamos autorizados pela assembleia ex-
traordinária para darmos continuidade a
este processo, que culminará na
firmação do convênio com a Unimed,
oferecendo um plano de saúde de refe-
rência e almejado pela categoria”, disse
o presidente.

Para José Alcides, a parceria com a
Unimed vai alavancar o número de sin-
dicalizados do SIRECOM-MS. “Este
serviço que estamos propondo a pres-
tar vai atender um antigo anseio de nos-
sos associados”, comentou ao lembrar
que para ter direito ao benefício é ne-
cessário que o representante além de ser

Presidente e secretário do SIRECOM-MS, respectivamente, José Alcides e Oswaldo Fernandes

sindicalizado, deve estar em dia com
suas obrigações no sindicato e no CORE-
MS.

O gerente comercial da Unimed João
Batista declarou-se satisfeito com o re-
sultado da reunião. Segundo ele, “os di-
retores do sindicato foram bastante re-
ceptivos. E a Unimed hoje é uma empre-
sa conhecida, representando uma opor-
tunidade para o SIRECOM-MS oferecer
assistência médica aos seus associados.
Este convênio será importante tanto para
Unimed, quanto para o sindicato dos re-
presentantes comerciais”.

De acordo com João Batista, o pla-
no de saúde que vai interessar aos sin-

dicalizados é o  municipal, por ser mais
barato, este que apesar de ter uma
abrangência local, em contrapartida aten-
de em 100% qualquer tipo de enfermi-
dade. “Acredito que este convênio, no
máximo, em janeiro de 2013, já estará
em pleno funcionamento, beneficiando
os associados do SIRECOM-MS”, afir-
mou otimista.

Para obter mais informações sobre à
adesão ao Plano de Saúde da Unimed por
meio do SIRECOM-MS, entrar em con-
tato pelos telefones: (67) 3325-7111 e
3324-1536 (com Joelson), ou ainda pe-
los e-mails sinrecoms@terra.com.br e
sirecom--_ms@terra.com.br.

N

Presidente do SIRECOM-MS recebe Moção de
Congratulação da Assembleia Legislativa de MS

O presidente do SIRECOM-MS, José Alcides dos Santos, recebeu Moção de Congratulação, apresentada
pelo parlamentar Márcio Fernandes, aprovada por unanimidade em sessão ordinária do dia 9 de outubro deste
ano, nos seguintes termos:

“A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Casa de Leis e de Cidadania, por proposi-
ção do Deputado Márcio Fernandes, em nome de seus pares e de todo o povo sul-mato-grossense, congratula-
se com vossa senhoria pelo Dia Pan-Americano do Representante Comercial, comemorado no dia 1º de
outubro. Desta forma, externamos o nosso fraternal cumprimento a todos os Representantes Comerciais,
rogando a Deus que ilumine e abençoe os vossos trabalhos”.

O Ofício encaminhado ao presidente do SIRECOM-MS foi assinado pelo 1º secretário da Assembleia
Legislativa de MS, deputado Paulo Corrêa.

Em nome da categoria, o presidente José Alcides externou agradecimentos por mais este reconhecimento
profissional. “É com alegria que recebemos esta Moção de Congratulação. Agradecemos o carinho que o
deputado Márcio Fernandes tem para com toda a categoria, empenhando-se por intermédio de seu atuante
trabalho na valorização da representação comercial de nosso Estado”, declarou.

Em agradecimento à parceria do deputado Márcio Fernandes, presidente
José Alcides prestou homenagem ao parlamentar
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Representante Comercial
anuncie,  gratuitamente, no

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

representantes

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

Nome:METALURGICA CACUPE LTDA
Website: http://www.calhasteel.com.br
Cidade sede: Florianópolis / Santa Catarina
Região atuação: Sul
Email: comercial@calhasteel.com.br
Contato: Iran Molina
Fone: 048 3238.0024
Celular: 048 3238.0024
Produto disponível para representação. Calhas e
acessórios de Aço Galvanizado com tecnologia e
inovação Metalúrgica Cacupé.

Nome:OM JEANS INDUSTRIA E COMERCIO
DO VESTUARIO LTDA
Cidade sede: Campo Mourão / Paraná
Região atuação: Brasil
Email: sidney@omjeans.com.br
Contato: sidney
Fone: 44-35185000
Celular: 44-35185000
Contrata-se representante comercial no estado do MS
p/ a marca da O.M Jeans
Nome: BELOSCH PRODUCTS LTDA
Website: http://www.belosch.com.br
Cidade sede: Araquari / Santa Catarina
Região atuação: MS
Email: representante@belosch.com.br

Contato: Andre L B Giraldi
Fone: 047 3452 2010
Celular: 047 3452 2010
Características: Industrial
Observações: Estamos selecionando e buscando
representante para nossa linha. Necessário ter empresa
constituída. A Belosch trabalha com uma linha pesada
em polietileno rotomoldado (lixeiras especiais, pallets,
cilos, etc.) e acabou de desenvolver uma linha leve
(soprados, injetados, importados) voltada para o
varejo.

Convênio garante aos
sindicalizados até 50% de desconto

em serviços de despachante
O SIRECOM MS por meio do convênio firmado com a BRAVA DESPA-

CHANTE, garante ao representante comercial sindicalizado até 50% de descon-
to sobre os serviços da empresa, que consistem em: transferência de propriedade
de veículos, licenciamentos (inclusive de veículos de outros Estados que não do
MS), mudança de cor ou combustível de veículos, renovação de CNH, entre
outros. Ligue para (67) 3383-6336 / 9234-8830 (Elenice) ou entre em contato
pelo e-mail elenice.peres@hotmail.com. Para mais informações sobre este con-
vênio e como se beneficiar com mais esta ação do sindicato telefone para (67)
3325-7111 (falar com Joelson).

Fatos & Fotos

Presidente do SIRECOM-MS, José Alcides e Elenice, durante assinatura do convênio

Sirecom-MS participa de workshop
sobre conceitos e estratégias de

Negociação Coletiva

O SIRECOM-MS
participou no dia 02 de
agosto, no hotel Grand
Park, de um workshop
realizado pela
FECOMÉRCIO MS,
com objetivo de adqui-
rir técnicas que desem-
penham o papel funda-
mental nas questões le-
gais relacionadas às re-
lações de trabalho e
suas negociações.

A troca de informações foi liderada pelo diretor jurídico da Associação Brasi-
leira de Recursos Humanos, Wolnei Ferreira, que durante todo o workshop tratou
de situações reais, a fim de aproximar as lideranças sindicais das adversidades
encontradas no cotidiano das empresas e levá-las a representação de sua catego-
ria para defender os interesses da classe. “Os líderes de um sindicato devem
saber a importância de sua representatividade, e então desempenhar atividades
como, por exemplo, colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da
solidariedade social, promover a conciliação nos dissídios de trabalho, enfim, de-
sempenhar uma série de atividades que elevem a classe do seu setor e também
mostre como é o trabalho do sindicato”, explica Wolnei.

A consultora sindical da Confederação Nacional do Comércio, Andréia Pes-
soa, que faz parte da Rede de Negociadores da CNC, esteve presente no workshop
destacando que além de ser representativo, de oferecer produtos e serviços, de
ser autossustentável e de defender os interesses da classe, “as entidades também
necessitam de um bom número de associados e uma boa estrutura, com funcioná-
rios comprometidos e uma sede que funcione como uma empresa”.

O workshop foi promovido em parceria com o Sebrae e o Senac, voltado a
empresários e executivos de empresas, representantes de sindicatos patronais,
gerente de recursos humanos e de departamentos jurídicos. No dia 20 de setem-
bro aconteceu a segunda fase dos trabalhos.
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SIRECOM-MS recebe elogios pela organização e
inovação da festa do representante comercial
utoridades presentes nas come-
orações dos 75 anos do Dia Pan-
americano do Representante Co-

ercial não economizaram elogios ao
SIRECOM-MS pela organização e inova-
ção do evento festivo realizado no dia 29
de setembro, às 20 horas, no Ondara
Buffet.

Em uma só noite, o sindicato presen-
teou os representantes comerciais com
diversas atrações, promovendo coquetel,
solenidade de homenagem, apresentação
da Cia de Artes Anhanguera Uniderp, pa-
lestra com o conceituado professor José
Rafael de Medeiros Filho, show de prê-
mio, jantar e apresentação da dupla de
cantores Abel e Marlene.

Um dos momentos mais especiais da
noite foi a homenagem prestada a José
Feliciano da Silva, que recebeu o título
de “Pioneiro da Representação Comerci-
al em MS”. Ele emocionou-se ao ter os
seus 57 anos de dedicação e amor à re-
presentação comercial reconhecidos pela
categoria.

A Cia de Artes – Anhanguera/Uniderp,
sob a coordenação e direção artística das
professoras Maria Helena Pettengill
Fernandes e Sônia Ruas Rolon, presen-
teou o homenageado da noite e demais
convidados com a bela apresentação  de
“TANGANDO” com músicas de Astor
Piazola e coreografia de Diógenes Antô-
nio.

Muito aplaudido, o professor José
Rafael de Medeiros Filho, de forma
descontraída, transmitiu importantes
ensinamentos com a palestra que teve
como tema “Saia da Multidão: como
Construir a sua Raridade Profissional”.

No sorteio do “Show de Prêmio”,
quem levou a melhor foi a felizarda
Ivanilda Fonseca Hirahara (do segmento
alimentício), que faturou um tablet.

Durante a festa, Altamir Remigio de

Rezende discursou em nome das 22 per-
sonalidades da representação comercial
que foram homenageadas em sessão so-
lene realizada no dia 27 de setembro, às
19 horas, na Assembleia Legislativa de
MS, em comemoração ao Dia do Repre-
sentante Comercial Autônomo. A data foi
instituída por Lei de autoria do deputado
estadual Márcio Fernandes (PTdoB).

Elogios
O presidente da Federação de Dirigen-

tes Logistas de MS, Álvaro José Fialho,
declarou que “fiquei admirado, encan-
tado com a organização do evento. Foi
muito produtivo. Quero dar os parabéns
ao senhor José Alcides e aos demais
membros da diretoria do SIRECOM-
MS”.

Segundo Fialho, o evento teve diver-
sas atrações, fazendo com que os con-
vidados nem percebessem o tempo pas-

sar. “Aprovei todas as atrações, que fo-
ram bastante diversificadas. Estou mui-
to feliz de estar aqui hoje”, expôs.

Para o presidente do Conselho de
Governadores do Lions Clube, Edimar
Rosa Ferreira, foi uma emoção muito
grande participar pela segunda vez da
festa em homenagem aos representan-
tes comerciais. “O Alcides está de para-
béns, pois o evento deste ano está ma-
ravilhoso. A palestra foi fantástica. Ti-
vemos também a oportunidade de assis-
tir uma bela apresentação dos bailarinos
da Cia de Dança Uniderp – Anhanguera.
Realmente valeu a pena”, enalteceu.

Na opinião do presidente da Associa-
ção Sul-mato-grossense de Supermerca-
dos, Luiz Tadeu Gaedick, é elogiável a
iniciativa do SIRECOM-MS de home-
nagear o profissional de vendas, que é o
elo entre a indústria e o varejo. “Sem
este profissional os produtos não che-
gariam aos consumidores”. Ele não pou-
pou elogios também a fato de o sindica-
to ter reunido em uma só noite diversas
atrações. “Achei fantástica esta ideia,
porque otimizou o tempo das pessoas,
dando-lhes a oportunidade, principal-
mente aos representantes do interior, de
participar de um evento que ofereceu
momentos de alegria e conhecimento”,
disse.

O presidente do Sindicato de Super-
mercados, Adeilton Feliciano do Prado,
considerou muito importante a realiza-
ção de um evento que tem como objeti-
vo prestigiar o representante comercial.
“Este profissional desempenha um pa-
pel de grande relevância, merecendo ser

reconhecido no seu dia”.
Adeilton Prado fez questão de dar

os parabéns ao presidente do
SIRECOM-MS. “O Alcides está de pa-
rabéns pela realização deste evento fes-
tivo, com várias atrações, inclusive
com uma palestra brilhante”, concluiu.

“Festa linda, que reuniu famílias.
Homenagem justa aos profissionais de
vendas, pois todos nós precisamos dos
vendedores, pessoas que façam a di-
ferença no mercado”. O comentário
foi feito pelo palestrante professor José
Rafael. Ele ressaltou ainda que “estou
muito feliz de estar aqui, pois são pes-
soas que saíram da multidão e estão
neste evento comemorando o sucesso
da categoria. Estou impressionado com
o nível desta festa”.

Para o presidente do SIRECOM-
MS, José Alcides dos Santos, é grati-
ficante promover um evento festivo
que corresponda as expectativas da ca-
tegoria. "Agradecemos os elogios re-
ferentes à programação festiva deste
ano. Manifestações como estas mos-
tram que estamos no caminho certo e
nos incentivam a aprimorarmos cada
vez mais este tradicional evento", afir-
mou.

A programação contou com as par-
cerias do Conselho Regional dos Re-
presentantes Comerciais em MS
(CORE-MS), portal A Tribuna News
(www.atribunanews.com.br) e Stanke
Fotografia.

Confira na página 8 momentos espe-
ciais da festa.

Presidente José Alcides dos Santos ressaltou a importância das parcerias
firmadas com o CORE-MS e SIRECOM-MS

Bailarinos da Cia de Dança Uniderp - Anhanguera deram brilho
ao evento com apresentação de "Tangando"

Ivanilda Fonseca Hirahara foi  a felizarda do sorteio "Show de Prêmio", faturando um tablet
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DIA DO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

C

Assembleia Legislativa de MS homenageia 22 personalidades da Representação Comercial
om momentos de grande emoção, o Dia
do Representante Comercial Autônomo
(1º de outubro), instituído por Lei de au-

toria do deputado estadual Márcio
Fernandes (PTdoB), vice-líder do gover-
no, foi comemorado dia 27 de setembro, a
partir das 19 horas, durante sessão solene
realizada pela Assembleia Legislativa de
MS, quando 22 personalidades da repre-
sentação comercial foram homenagea-
das pelos relevantes serviços prestados.

Com o plenário da Assembleia
Legislativa lotado, o evento contou com
a presença do presidente do Conselho
Regional dos Representantes Comerci-
ais no Mato Grosso do Sul, José Alcides
dos Santos, e do presidente da Federa-
ção das Câmaras dos Dirigentes Lojis-

tas do Estado, Álvaro José Fialho, que
compuseram a mesa diretora da soleni-
dade ao lado do deputado Márcio
Fernandes.

“Fico muito honrado por ter proposto
esta sessão solene. Além disso, elaborei
a Lei do Dia do Representante Comer-
cial para dar mais visibilidade à catego-
ria, tão importante para o desenvolvimen-
to comercial e industrial do nosso País”,
disse Márcio Fernandes.

Para José Alcides, o deputado Márcio
Fernandes é um grande parceiro da ca-
tegoria, primeiro por ter instituído a Lei
do Dia do Representante Comercial,
mas,  também pela sessão solene e por
estar aberto para atender aos pleitos da
classe. “A Lei 4.216 de 2012 é um im-

portante passo na valorização da cate-
goria. Agradeço ao deputado e espero
que essa parceria seja profícua”, disse
José Alcides.

Homenagens
Durante a sessão solene foram home-

nageadas as seguintes personalidades:
Klauz Heinz Oskar Stürhk (in
memoriam),  Edvaldo Machado Pedrei-
ra, João Teixeira da Cruz, Lionézio
Rezende, Amarildo de Souza, Grimaldo
Macário da Cunha, Jairo Jorge Duarte
de Rezende, Oswaldo Fernandes, Sérgio
Koshi Tsukumi, Valdemiro Evaldo
Hentschke, Valdir Cortez, Altamir
Remígio de Rezende, Anésio Napi,
Arnaldo Stanke, Ayrton Daher, Hilário

Zaffanelli, José Feliciano da Silva, Pedro
Novaes Guimarães, Wilson Velasque,
Zenilde Lima Fajioni e Antônio Falcão
Alves. Apesar de ser homenageado, Be-
nedito Fortes Teixeira não pode estar pre-
sente durante a sessão por motivos de
força maior.

Retribuição
O deputado Márcio Fernandes também

recebeu homenagem. O Sindicato dos Re-
presentantes Comerciais Autônomos e Em-
presas de Representações (SIRECOM-
MS), representado por José Alcides, en-
tregou uma placa ao deputado para lhe
agradecer pela dedicação em contribuir e
valorizar a profissão dos representantes co-
merciais.

Mesa diretora do evento durante execução do Hino NacionalPlenário da Assembleia Legislativa de MS ficou lotado durante sessão solene

Fotos: Pedro Stanke

Homenagem póstuma a Klaus Heinz Oskar Stuhrk,
representado pelo seu filho, Claudio Henrique

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Edvaldo Machado Pedreira

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides homenagearam  Ayrton Daher

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  João Teixeira da Cruz

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Lionézio Duarte Rezende

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Amarildo de Souza

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Grimaldo Macário da Cunha

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Jairo Jorge Duarte de Rezende

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Oswaldo Fernandes

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Sérgio Koshi Tsukumi

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Valdemiro Evaldo Hentschke

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Valdir Cortez

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Altamir Remigio de Rezende

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Anézio Napi

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, homenagearam  Arnaldo Stanke

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides homenagearam  Hilário Zafanelli

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides homenagearam  José Feliciano da Silva

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides homenagearam  Pedro Novaes Guimarães

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides homenagearam  Wilson Velasque

Deputado Márcio Fernandes e presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides homenagearam  Zenilde Lima Fajioni

Homenagem prestada a Antônio Alves Falcão, representado
no ato pela sua esposa, Maria José
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DIA PAN-AMERICANO DO REPRESENTANTE COMERCIAL

Momentos marcantes
A impecável organização e a diversificada programação do evento festivo alusivo ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial foram elogiados pelos

convidados. A tradicional festa, promovida pelo SIRECOM-MS, com apoio do CORE-MS, ocorreu no dia 29 de setembro, às 20 horas, no Ondara Buffet.  Confira
alguns dos momentos marcantes do evento que marcou as comemorações dos 75 anos do Dia Pan-americano do Representante Comercial.Fotos Pedro Stanke

Para conferir GALERIA DE FOTOS do evento no portal do CORE-MS, acesse o endereço http://www.corems.org.br/galerias/ver/173/
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Fatos & Fotos

5º Encontro do SEGS - ciclo 2012

O Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Re-
presentação do Estado do Mato Grosso do Sul (SIRECOM-MS), representado
por Joelson Cândido dos Santos e Ana Graziela Acosta Silva, respectivamente
executivo e jurídico, apresentaram no dia 25 de outubro, durante o 5º Encontro do
Ciclo 2012 do Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS), formulário com
as partes interessadas e sua forma de interação. Também foram trabalhados os
formulários utilizados nas reuniões de diretoria e força de trabalho.

Com a participação do assessor da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Marcelo, foi ministrada a Lição Ponto
a Ponto (LPP), unindo teoria e prática. Alexandre lembrou sobre a importância da
confecção de atas para o controle da representatividade das instituições.

O Workshop "Técnicas de Negociação", realizado nos dias 23 e 24 de outubro,
das 19 h às 23 h,  pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de
Mato Grosso do Sul (Fecomércio MS),  teve a participação do SIRECOM-MS,
representado na oportunidade pelo executivo Joelson Cândido dos Santos.

O evento foi promovido em parceria com o Sebrae e Senac, sob o comando do
administrador e diretor Executivo da Enora Leaders  João Marcelo Furlan, consi-
derado referência no assunto.

Foram apresentados todos os processos de negociação, quais os erros comuns
que podem ser evitados, qual a forma de conduta correta para negociação, desde
a fase de mapeamento, preparação, troca de informações, proposta, concessões,
fechando acordos e obtendo compromissos.

O Workshop teve como proposta manter os empresários atualizados e compe-
titivos em um mercado dinâmico e globalizado.

Fecomércio MS promove workshop
‘Técnicas de Negociação’

O Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Repre-
sentação do Estado de Mato Grosso do Sul (SIRECOM-MS) recebeu, no dia 21/09,
a visita da avaliadora externa Vanielle Estrada (executiva do Sindicato do Comércio
Varejista e Atacadista de Dourados - SINDICOM, de Dourados) para realização da
avaliação de consenso.

O Executivo Joelson dos Santos (Sirecom-MS),  que participa do Sistema em
Excelência em Gestão Sindical (SEGS) desde 2010, considerou a avaliação como
uma experiência positiva e construtiva.

Vanielle, que também participa do SEGS desde 2010, durante a visita conheceu a
sede do SIRECOM-MS, identificando como critérios a serem melhorados a socieda-
de, pessoas e processos. Para ela, nos demais critérios o SIRECOM-MS está de
parabéns,  mostrando que o SEGS vem fazendo diferença no sindicato.

O encontro foi marcado por troca de conhecimentos e experiências. Vanielle
informou sobre os projetos que o Sindicom vem desenvolvendo perante a sociedade
e empresários, citando os do Dia da Páscoa, Dia das Crianças e Natal Feliz. Tais
projetos, antecipou Joelson, o SIRECOM-MS também pretende colocar em prática.

Sindicato recebe visita do Sindicom

O SIRECOM-MS, representado pelo seu executivo Joelson Cândido dos San-
tos, realizou no dia 19 de setembro, a avaliação de consenso no Sindicato dos
Despachantes (SINDESP-MS).

Na função de avaliador externo, Joelson dos Santos analisou os critérios de
excelência em gestão, tais como liderança, estratégias e planos, clientes, socieda-
de, informações e conhecimentos, pessoas, processos e resultados.

O SINDESP-MS, representado por Djanne Simões e Elenice Alves Peres,
possibilitou durante o encontro troca de experiências e de aprendizados. Os crité-
rios "clientes e liderança" foram os que mais somaram pontos para o SINDESP-
MS. Já os demais critérios foram apontados como pontos a melhorar, atendendo
assim a proposta do Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS).

Sirecom-MS realiza avaliação de consenso
no Sindicato dos Despachantes
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contrato de Representação Co-
mercial, já citado em outros arti-
gos, é a concretização da relação

jurídica de prestação de serviços do Re-
presentante Comercial a Representada,
é um instrumento de suma importância
para as partes Representante Comercial
e Representada, portanto, apesar do
mesmo ver válido em sua forma ver-
bal, não é esta a forma mais correta,
devido ao fato de que um contrato ver-
bal, em situação de necessidade de pro-
va, é frágil, motivo este que faz do con-
trato escrito a forma mais correta de
formalização da prestação de servi-
ços de Representação Comercial.

Antes de formalizar o contrato de
Representação Comercial, o Repre-
sentante Comercial deverá ser habili-
tado no Core-MS para exercer a ati-
vidade, com o registro físico se pes-
soa natural, ou, se possuir empresa
de Representação Comercial, com o
registro jurídico da mesma e mais o
registro de pessoa física Responsável
Técnico perante o Core-MS, ou seja,
neste último caso serão dois registros
necessários, lembrando que tal exi-
gência decorre da Lei nº 6.839/80.

O Representante Comercial rece-
be comissão sobre o intermédio de
suas vendas, apresentando nota fis-
cal a Representada da prestação do
serviço.

A seguir, um breve roteiro para fa-
cilitar a elaboração de contrato de Re-
presentação Comercial:

O Contrato deve apresentar um tí-
tulo: Contrato de Representação Co-
mercial.

Em seguida vem a qualificação das
partes, de um lado Representada e de
outro lado Representante Comercial.

Na seqüência virão as cláusulas,
que deverão obedecer à seqüência
numérica ou do alfabeto, neste mo-
mento, cada contrato apresenta sua
particularidade, alguns começam do
objeto do contrato, onde estipulam a
região e produtos que serão abrangi-
dos, disciplinam se o mesmo será
regido com exclusividade ou não,
pois, a exclusividade do Representan-

Elementos que devem ser abordados em
um Contrato de Representação Comercial

te Comercial não é presumida, se exis-
tir, deverá estar expressa no contrato,
ex: O Representante Comercial terá ex-
clusividade na região Centro-Oeste.

O prazo deve ser especificado, se
o contrato será por prazo determina-
do ou indeterminado, lembrando que
um contrato por prazo determinado,
uma vez prorrogado, torna-se automa-
ticamente por prazo indeterminado.

Geralmente, na seqüência vem clá-
usula estipulando um aviso prévio,
caso alguma das partes queira denun-
ciar (rescindir) o mesmo, sendo que
por lei, o prazo mínimo deste aviso é
de 30 dias,  podendo ser
convencionado prazo maior, se as par-
tes assim estipularem.

Pode também ocorrer cláusula vin-
culando o Representante Comercial a
política de preços aplicados pela Re-
presentada, cabendo somente a esta
conceder descontos.

Deve existir cláusula determinando o
percentual que será pago ao Represen-
tante Comercial, quando o pedido for efe-
tivamente recebido pela Representada.

É comum a cláusula que dispõe que
as despesas necessárias ao exercício
de Representação Comercial,  tais
como locomoção, hospedagem, ali-
mentação e demais, correrão por con-
ta exclusiva do Representante Comer-
cial, pois, por tratar-se de profissio-
nal autônomo, a Representada não pode
conceder ajudas de custo.

Cláusula das obrigações do Repre-
sentante Comercial, onde ressalta que
o mesmo é responsável por seus fun-
cionários, ou seja, o Representante Co-
mercial que será responsável pelos fun-
cionários que vier a contratar), se pos-
suir, devendo pagar todos os encar-
gos previstos.

Obrigação de fornecer sempre que
solicitado, informações sobre o anda-
mento dos negócios, enviar relatórios
mensais, e não exercer a Representa-
ção Comercial para Representada con-
corrente.

Cláusula das obrigações da Repre-
sentada, onde esta se compromete ao
pagamento estipulado, ao fornecimen-

to de catálogos e etc.
Da rescisão, nesta cláusula geral-

mente são colocados os artigos 35 e
36 da Lei 4.886/65 alterada pela Lei
8.420/92, onde destacam motivos de
justa rescisão entre as partes, deve-
se ter bastante atenção a este trecho,
onde muitas vezes a Representada es-
tipula o cumprimento de metas, o que
não é proibido.

Em seguida deve ser tratado de
como será a rescisão, se 1/12 avos
quando indeterminado o prazo
contratual, ou regida pelo artigo 27
"j"§1º quando a prazo determinado.

Outra cláusula bastante comum é
a de que não existirá nenhum vínculo
empregatício entre as partes, desne-
cessária por tratar-se de Representa-
ção Comercial, que não induz vínculo
empregatício, porém, é mais uma ga-
rantia da afirmação da relação.

Para finalizar deve ser colocado o
local, data da assinatura do contrato, e
assinatura de ambas as partes: Repre-
sentante Comercial e Representada.

Contudo, apesar dos tópicos aci-
ma mencionados, o contrato é algo
bem particular entre as partes, tendo
estas ampla liberdade de elaboração do
mesmo, porém, a lei está acima de
qualquer cláusula, por isso, o contra-
to deve observar a lei, e, contendo o
mesmo cláusulas abusivas, estas po-
derão ser anuladas, ou declaradas nu-
las em juízo.

Conforme a seguir, o contrato de
Representação Comercial está disciplina-
do no artigo 27 da Lei nº 8.420/92,

"Art. 27. Do contrato de representação
comercial, além dos elementos comuns
e outros a juízo dos interessados, cons-
tarão obrigatoriamente: (Redação dada
pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

a) condições e requisitos gerais da re-
presentação;
b) indicação genérica ou específica dos
produtos ou artigos objeto da represen-
tação;
c) prazo certo ou indeterminado da re-

presentação
d) indicação da zona ou zonas em que
será exercida a representação; (Reda-
ção dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)
e) garantia ou não, parcial ou total, ou
por certo prazo, da exclusividade de
zona ou setor de zona;
f) retribuição e época do pagamento,
pelo exercício da representação, depen-
dente da efetiva realização dos negóci-
os, e recebimento, ou não, pelo repre-
sentado, dos valôres respectivos;
g) os casos em que se justifique a res-
trição de zona concedida com exclusi-
vidade;
h) obrigações e responsabilidades das
partes contratantes:
i) exercício exclusivo ou não da repre-
sentação a favor do representado;
j) indenização devida ao representante
pela rescisão do contrato fora dos ca-
sos previstos no art. 35, cujo montan-
te não poderá ser inferior a 1/12 (um
doze avos) do total da retribuição
auferida durante o tempo em que exer-
ceu a representação. (Redação dada pela
Lei nº 8.420, de 8.5.1992)
§ 1° Na hipótese de contrato a prazo
certo, a indenização corresponderá à
importância equivalente à média men-
sal da retribuição auferida até a data da
rescisão, multiplicada pela metade dos
meses resultantes do prazo contratual.
(Redação dada pela Lei nº 8.420, de
8.5.1992)
§ 2° O contrato com prazo determina-
do, uma vez prorrogado o prazo inici-
al, tácita ou expressamente, torna-se a
prazo indeterminado. (Incluído pela Lei
nº 8.420, de 8.5.1992)
§ 3° Considera-se por prazo
indeterminado todo contrato que su-
ceder, dentro de seis meses, a outro
contrato, com ou sem determinação de
prazo. (Incluído pela Lei nº 8.420, de
8.5.1992)"

Recomenda-se as partes a leitura
total do contrato, e alteração das cláu-
sulas que não agradarem, evitando as-
sim, dissabores futuros.
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José Feliciano da Silva recebe dupla homenagem
pelos 57 anos dedicados à representação comercial

o dia 27 de setembro deste ano, a
Assembleia Legislativa de MS reali-
zou sessão solene em comemora-

ção ao Dia do Representante Comercial
Autônomo, quando José Feliciano da Sil-
va foi homenageado pelos seus relevantes
serviços prestados à representação comer-
cial.

Dois dias depois (29/10), durante a
programação festiva alusiva a Dia Pan-
Americano do Representante Comerci-
al, José Feliciano teve os seus 57 anos
de dedicação ao trabalho reconhecidos
pelo SIRECOM-MS, que lhe conferiu o
título de “Pioneiro da Representação Co-
mercial em MS”.

Ao receber a placa de honra ao mé-
rito das mãos de Lionézio Duarte
Rezende, José Feliciano não conteve a
emoção.

História de vida
José Feliciano da Silva é casado há

49 anos e meio com Dalva Aparecida da
Silva, com quem tem duas filhas, Eliana
Aparecida da Silva e Érika Aparecida da
Silva.

O homenageado atua na área das ven-
das há 57 anos, sendo que o número de
seu registro é 8. O primeiro registro pro-
fissional foi feito no COSES (estado de
São Paulo); em seguida no COREMAT
(quando Mato Grosso era um estado úni-
co) e por último no CORESUL.

Tudo começou quando José

José Feliciano recebeu Diploma de Honra ao Mérito das mãos do presidente do SIRECOM-MS, José
Alcides, e do deputado estadual Márcio Fernandes, pelos relevantes serviços prestados ao Estado

Feliciano, aos 14 anos, morava em uma
vila no interior de Alagoas. Para ajudar a
família, ele comprava bananas e com seu
cavalo ia até à cidade mais próxima
vendê-las para um rapaz, este que entre-
gava a mercadoria para uma fábrica de
doces, no Recife.

Para expandir seus horizontes e pos-
sibilidades na profissão, José Feliciano
contou com o apoio e incentivo do seu
amigo Benedito Tavares da Fonseca. Foi
quando viajou por mais de três mil quilô-
metros em pau de arara, sem ninguém

da família e sem nenhum dinheiro no
bolso. Para ingressar nesta aventura, ven-
deu o seu único bem, um cavalo branco
que lhe acompanhava quando era vende-
dor de bananas em Canastra (AL).

Um dos orgulhos de José Feliciano
foi ter a sua esposa como a administra-
dora de sua firma e agora sua filha mais
nova, Érika, que está ingressando na pro-
fissão, assumindo os negócios da famí-
lia.

Já representou as empresas: Bacherte
Indústria Ltda (20 anos); Indústria

Michelleto (26 anos); Corneta S/A (10
anos), Gerdau (20 anos), entre outras.

Atualmente representa as empresas:
Marcon (desde 1987); Fusi, Refal (des-
de 2004), Kraucher, Polifixa, Hemon,
Bozza (desde 1996), Mitutoyo, Koch
(desde 1992), Emeb e Stilex.

Durante o exercício da profissão re-
cebeu certificados e diversos prêmios por
metas cumpridas, bem como cartas de
crédito.

Ao ser questionado que nota se daria
como profissional, José Feliciano optou pelo
9, “por procurar sempre ser um profissio-
nal correto e fazer tudo o que posso para
atingir meus objetivos, sempre respeitando
o próximo e prezando a honestidade”.

Ele foi um desbravador de um territó-
rio ainda quase desconhecido, referindo-
se aos estados de MT e MS, viajando em
péssimas condições, por estradas ruins,
cidades distantes e isoladas.

Para José Feliciano, as homenagens
foram emocionantes, pois “é uma gran-
de alegria ver meu trabalho sendo valori-
zado e reconhecido, haja vista que foram
muitos anos de luta e dedicação a este
Estado”.

José Feliciano dedicou as homenagens
recebidas à sua esposa e companheira de
vida e trabalho, que está com ele há qua-
se 50 anos. “Dedico a ela por estar ao
meu lado em todos os momentos, auxili-
ando, cuidando e me fazendo seguir em
frente”, expressou.

Lionézio Duarte Rezende entregou a placa a José Feliciano, consagrando-o com o título de “Pioneiro da
Representação Comercial em MS”. Juliana acompanhou o seu avô durante a homenagem

“Gostaria de compartilhar com
vocês a história desse pequeno guer-
reiro, para que possam assim
dimensionar a importância dessa ho-
menagem para nós da família e para
ele. Só quem viu o lugar de onde meu
avô saiu, no interior do Alagoas, so-
zinho aos 13 anos de idade, sabe a luta
e as dificuldades que ele enfrentou.

Uma semana em pau de arara, qua-
se sem comida e sem ninguém da fa-
mília. A incerteza da chegada em uma
cidade grande e desconhecida como
São Paulo. A coragem de começar do
nada e construir um grande futuro.
Ainda assim, ele foi até o fim e hoje
com tanta alegria e orgulho recebe essa
homenagem e o reconhecimento de uma vida honesta dedicada ao trabalho”.

Declaração feita, durante o evento, pela
neta do homenageado - Juliana:
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Zenilde Fajioni representa a força de
trabalho das mulheres representantes

comerciais durante solenidade

ntre as 22 personalidades da repre-
sentação comercial homenageadas
no dia 27 de setembro, pela

 Assembleia Legislativa de MS, destaca-
mos Zenilde Lima Fajioni, ela que se tor-
nou símbolo da força de trabalho das
mulheres representantes comerciais do Es-
tado.

As homenagens prestadas fizeram parte
das comemorações do Dia do Representan-
te Comercial Autônomo, instituído pela Lei
4.216 de 2012, de autoria do deputado esta-
dual Márcio Fernandes (PTdoB), vice-líder
do governo.

Este é o segundo reconhecimento
recebido por Zenilde com relação à ca-
tegoria da Representação Comercial.
Em 2009, ela foi agraciada com o títu-
lo de “Mulher de Destaque da Repre-
sentação Comercial em MS”, conferi-
do pelo SIRECOM-MS e CORE-MS.

Para Zenilde, foi um privilégio estar

entre os homenageados, representando
as mulheres que atuam na profissão.
“Quando eu me deparei com a
grandiosidade do evento, segurei minha
emoção para não chorar. Agradeço no-
vamente ao senhor Alcides e aos demais
membros das diretorias do CORE-MS e
do SIRECOM-MS que escolheram o meu
nome para estar entre os homenageados”,
declarou.

Segundo Zenilde, as homenagens que
lhes foram conferidas são de fundamental
importância tanto para sua vida pessoal,
como profissional. Ela destacou que foi a
primeira vez que um órgão governamen-
tal, por intermédio do deputado Márcio
Fernandes, teve a iniciativa de promover a
valorização dos representantes comerciais
do Estado. “Este reconhecimento feito pela
Assembleia Legislativa de MS foi um mar-
co na história da representação comercial
de nosso Estado”, avaliou. Zenilde recebeu Diploma de Honra ao Mérito das mãos do presidente José Alcides e do parlamentar Márcio Fernandes

Apoio do deputado Márcio Fernandes aos Representantes
Comerciais de MS tem repercussão nacional

A revista do Sistema Confere/Cores,
edição nº 15, veiculada em setembro de
2012, destacou nas páginas 8 e 9, o apoio
do deputado estadual Márcio Fernandes
(PTdoB), vice-líder do Governo, aos re-
presentantes comerciais de Mato Gros-
so do Sul.

O parlamentar é propositor da Lei nº
4.216/12, publicada no último dia 9 de
julho, que instituiu em MS, o Dia do
Representante Comercial Autônomo.

Para comemorar a data, foi realizada
sessão solene no dia 27 de setembro, no
plenário deputado Júlio Maia, na
Assembleia Legislativa, quando foram
homenageadas 22 personalidades, con-
sideradas baluartes da Representação
Comercial de MS. São elas: Klauz Heinz
Oskar Stürhk (in memoriam), Benedito
Fortes Teixeira, Edvaldo Machado Pe-
dreira, João Teixeira da Cruz, Lionézio
Rezende, Amarildo de Souza, Grimaldo
Macário da Cunha, Jairo Jorge Duarte
de Rezende, Oswaldo Fernandes, Sér-
gio Koshi Tsukumi, Valdemiro Evaldo
Hentschke, Valdir Cortez, Altamir
Remígio de Rezende, Anésio Napi,
Arnaldo Stanke, Ayrton Daher, Hilário
Zaffanelli, José Feliciano da Silva, Pedro
Novaes Guimarães, Wilson Velasque,
Zenilde Lima Fajioni e Antônio Falcão

Alves.
Na página 9, a revista enfoca a luta

da categoria pela isenção do ICMS sobre
mostruário, que tem amplo apoio do de-
putado Márcio Fernandes.

O presidente do SIRECOM-MS e do
CORE-MS, José Alcides dos Santos, disse
que é com alegria que recebeu a revista
do Sistema Confere/Cores com duas pá-

ginas destacando MS e suas lutas a fa-
vor dos representantes comerciais.

“É um privilégio ser agraciado com
um espaço de divulgação expressivo
como este, dando repercussão nacional
ao nosso trabalho e de nossos parcei-
ros. Agradecemos o respaldo que
estamos recebendo por parte do Confe-
re”, declarou.

Empresa de
representações elogia
estrutura do auditório

do SIRECOM-MS

As empresas Solis Aquecedor Solar
e JSP Representações locaram recente-
mente o auditório do SIRECOM-MS
para realização de treinamento e pales-
tra, tendo como público alvo arquitetos
e lojistas.

O proprietário da JSP Representa-
ções, Júlio Cesar, elogiou a estrutura do
auditório do sindicato, que tem capaci-
dade para acomodar 40 pessoas. “Aten-
deu todas as nossas necessidades. Óti-
ma infraestrutura”, comentou.

De acordo com Joelson Cândido dos
Santos (administrativo-financeiro), so-
mente as empresas registradas no CORE-
MS e no sindicato, que estejam em dia
com suas obrigações, têm direito de lo-
car o auditório, por valor diferenciado.

“Para quem é sindicalizado, o audi-
tório é disponibilizado sem custo ne-
nhum, com toda a estrutura necessária,
equipado com ar condicionado e TV, ”,
informou. A locação deve ser feita em
horário comercial, de segunda-feira à
sexta-feira. Quem se interessar em ob-
ter mais informações deve entrar em
contato pelo telefone (67) 3325-7111.


