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Luta pela isenção do ICMS 
sobre mostruário continua

SIRECOM-MS promove workshop avançado de 
desenvolvimento pessoal e proÞ ssional em julho

Os representantes comerciais vão 
ter oportunidade de aprimorar os seus 
conhecimentos ao fazer sua inscrição 
no workshop sob o tema “Revolution 

Professor José Rafael ministrou palestra na Capital durante evento comemorativo do Dia Pan-Americano do Representante Comercial, recebendo elogios pela sua performance

Professional Day”, 
O professor José Rafael de Medeiros 

Filho, que possui vasta experiência na área 
de consultoria organizacional, vai ministrar o 

workshop, evento que está programado para 
o próximo dia 6 de julho (sábado). O número 
de vagas é limitado. 

Divulgamos nesta edição o conteúdo 

completo do workshop.
A taxa de adesão é de R$ 25,00 e o par-

ticipante receberá todo o material utilizado
durante o encontro.

Presidente José 
Alcides anuncia as 

metas para 2013

Site do SIRECOM MS 
está com novo 

endereço

Estado de Mato 
Grosso do Sul: Terra 

de oportunidades

‘Comércio&Cia’ 
destaca história e metas 

do SIRECOM MS
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ESPAÇO DO REPRESENTANTE

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 pro-
gramação 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 
Þ m 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 Þ que 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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* José Alcides dos Santos
Contato: presidencia@corems.org.br

om apoio de grandes parceiros, 
temos empreendido lutas difíceis 
a favor da categoria da Represen-
tação Comercial, mas incansáveis.

Entre as grandes conquistas que bus-
camos com determinação é a isenção de 
ICMS sobre veículos novos adquiridos 
por representantes comerciais. O fato de 
o Estado de Goiás já ter conseguido tal 
benefício e de o Core de Minas Gerais 
estar com as negociações avançadas, 
animou-nos a buscar apoio do deputado 
estadual Márcio Fernandes (PTdoB) 
no sentido de contemplarmos também 
nosso Estado.

Somos conscientes que quando se 
fala de isenção de impostos, a em-
preitada não é nada fácil. Mas, com 
determinação temos trabalhado neste 
sentido. Outra luta do SIRECOM MS 
em parceria com o CORE-MS, também 
com a intermediação do deputado Már-
cio Fernandes, trata-se da suspensão da 
cobrança do ICMS sobre o mostruário, 
de forma ampla, e a liberação da guia de 
trânsito para transporte de mostruários 
aos representantes comerciais. Com as 
negociações bastante avançadas, aguar-
damos para breve uma nova reunião 
com membros da Secretaria de Estado 

Lutas difíceis, mas incansáveis
de Fazenda de Mato Grosso do Sul para 
tratarmos do assunto.

Para 2013, entre as metas prioritá-
rias, destacamos a inauguração oÞ cial 
da nova sede do CORE-MS. Já conse-
guimos fazer as reformas necessárias 
com objetivo de adequar o prédio para 
atender as necessidades do conselho. 
Agora, partimos para a segunda etapa 
que consiste em adquirir móveis, clima-
tizadores, instalação de sistema de te-
lefonia e equipamentos de informática.

As lutas mencionadas representam 
históricas conquistas para a catego-
ria, que nos exige arrojo e respaldo, 
contando sempre com apoio de nossos 
parceiros.

Ano a ano, avançamos cada vez mais. 
Um exemplo da valorização da categoria, 
teremos no próximo dia 26 de setembro 
a segunda edição da solenidade festiva pro-
movida pela Assembleia Legislativa de MS 
em homenagem ao Dia do Representante 
Comercial Autônomo, quando companheiros 
terão o trabalho reconhecido pelo Estado.

Preparamos também nossa tradicional 
festa alusiva às comemorações do Dia 
Pan-americano do Representante Comer-
cial, ocasião em que a categoria poderá 
prestigiar em uma única noite um evento 

que vai oferecer entretenimento, oportu-
nidade de aprimoramento proÞ ssional e 
de confraternização.

É por meio do fortalecimento da 
categoria que conseguimos garantir im-
portantes conquistas. Portanto, conclamo 
os representantes comerciais a se unirem  
em torno de suas entidades representativas, 
aproveitando principalmente as oportu-
nidades de aprimoramento proÞ ssional 
que oferecemos, como por exemplo o 
workshop que será oferecido em julho. Re-
presentante comercial, seja participativo, 
incentivando-nos a investir em ações que 
resultem no engrandecimento proÞ ssional 
de nossos associados.

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 áu-
dios)

Veja as vantagens de assinar RSS:
 - É tudo automático e, melhor ainda, 
gratuito! 
 - 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 notícias 
do CORE-MS e do SINRECOMS.

Faça a notícia correr 
atrás de você
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O PORTUNIDADE

A
o fazer sua inscrição no workshop 
sob o tema “Revolution Profes-
sional Day”, o representan-

te comercial vai garantir um dia de revo-
lução proÞ ssional, adquirindo preciosos 
conhecimentos com o professor José 
Rafael de Medeiros Filho, que possui 
vasta experiência na área de consultoria 
organizacional.

O evento está programado para o 
próximo dia 6 de julho (sábado), das 14 
h às 20h30, com intervalo para coffee 
break das 17 h às 17h30. O número de 
vagas é limitado. O local para a reali-
zação do workshop ainda será deÞ nido. 
A taxa de adesão é de R$ 25,00 e o 
participante receberá todo o material 
utilizado durante o encontro.

A primeira etapa do workshop 
abordará dez tópicos relacionados ao 
desenvolvimento proÞ ssional, os quais 
especiÞ camos a seguir:
1- Criar metas e objetivos proÞ ssionais.
2- Fazer uma projeção da sua vida 
proÞ ssional ideal e criar sinalizadores 
mensais e anuais que o mantenham no 
caminho certo.
3- Desenvolver estratégias para ace-
lerar seu desenvolvimento pessoal e 
proÞ ssional.
4- Diagnosticar impulsionadores de ação.
5- Contribuir para a descoberta das for-
ças individuais para o uso no trabalho e 
na vida pessoal.
6- Organizar seu tempo por habilidades 
que quer desenvolver proÞ ssionalmente

SIRECOM-MS promove workshop avançado de 
desenvolvimento pessoal e proÞ ssional em julho

Professor José Rafael ministrou palestra na Capital durante evento comemorativo do Dia Pan-
Americano do Representante Comercial, recebendo elogios pela sua brilhante performance

teressado depois do pagamento da taxa 
de adesão. As pré-inscrições poderão 
ser feitas por intermédio do portal do 
CORE-MS, com o preenchimento de 
formulário, ou na sede do SIRECOM-
-MS (localizado à Rua 14 de Julho, 
314 - centro - falar com Joelson). Mais 
informações poderão ser obtidas por 
meio do telefone (67) 3325-7111.

A iniciativa é uma realização do sin-
dicato com apoio do CORE-MS.

Para o presidente do SIRECOM-MS, 
José Alcides dos Santos, esta promoção 
é uma grande oportunidade para a ca-
tegoria adquirir novos conhecimentos, 
tanto para vida proÞ ssional como pes-
soal. “Esta iniciativa vem ao encontro 
das metas do sindicato de oferecer aos 
representantes comerciais oportuni-
dades de aprimoramento proÞ ssional. 
Esperamos um feedback satisfatório, 
incentivando-nos a promover outros 
eventos desta natureza”, disse José 
Alcides.

Para preencher o formulário e fazer 
sua pré-inscrição no site do CORE-MS 
acesse o endereço http://www.corems.
org.br/eventos.

PerÞ l

O Professor José Rafael de Medeiros 

7- Aprender técnicas para aumento de 
expectativa e motivação, usar estados 
emocionais poderosos.
8- Eliminar sentimentos negativos que 
possam estar te impedindo de alcançar 
o tão sonhado sucesso
9- Tornar a caminhada do seu desenvol-
vimento proÞ ssional mais feliz, satisfa-
tória, prazerosa e segura.
10- Os principais segredos que uma 
pessoa precisa saber para o desenvolvi-
mento do seu potencial.

Já a segunda etapa tratará sobre 
Þ nanças pessoais, trabalhando os se-
guintes itens:
1- Como gastar menos do que ganha e 
mesmo assim ter uma vida agradável
2- Como elaborar um planejamento Þ -
nanceiro na qual em 10 anos você possa 
comprar sua casa própria
3- O poder das pequenas economias.
4- Os vírus que levam seu dinheiro para 
o ralo e que você nem percebe
5- Juntando o valor de uma coca-cola 
por dia você comprará seu veículo ou 
um terreno.
6- Apenas 1% da população do Brasil é 
independente Þ nanceiramente na idade 
de aposentadoria. Como evitar que isso 
aconteça com você e como planejar 
para ter vida Þ nanceira saudável nesta 
fase da vida.
7- Cuidado com o pensamento “Eu Me-
reço”, ele pode te levar a viver no ver-
melho. Como vencer esse pensamento.

A vaga somente será garantida ao in-

Filho é formado em Administração de
Empresas com especialização em Re-
cursos Humanos. Já ministrou palestras
motivacionais e de liderança em 24 Es-
tados do Brasil. Possui vasta experiência
na área de consultoria organizacional,
permitindo que suas palestras, além
de descontraídas, sejam extremamente
práticas. 

É reconhecido como um “Desperta-
dor de Talentos”, já que, depois de suas
palestras, os empresários testemunham
uma mudança nítida no comportamento
de seus colaboradores.

É sócio-proprietário da empresa
JRM Inovação Empresarial, empresa
que já realizou palestras para os maiores
congressos e organizações do Brasil,
tais como: Coca-Cola, Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Brasiltele-
com, Claro, Vivo, Oi, Correios, Dupont,
Granol, Mabel, FMC, Arroz Cristal,
Encontro Nacional de Vendas, Casas
Bahia, Unicred, CMS Medical, Schitec,
entre outros.

No ano passado, professor José
Rafael foi o palestrante do evento co-
memorativo ao Dia Pan-Americano
do Representante Comercial em MS,
quando sua brilhante performance foi
elogiada pelos convidados. Professor José Rafael já ministrou palestras motivacionais e de liderança em 24 Estados do Brasil
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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

ConÞ ra 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 conÞ ra 

essas e outras empresas que procuram por 

representantes comerciais

Nome: GAINHOLDER COMERCIAL LTDA
Website: http://www.gainholder.com
Cidade sede: Curitiba / Paraná
Região atuação: Nacional
Email: leandro@gainholder.com
Contato: Leandro Braga
Fone: 41 3022-7743
Observações: A Gainholder Comercial é especializada 
em importação e exportação, atuante em mais de 30 
segmentos, busca representantes para um ou mais 
segmentos. 

Nome: TRALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Cidade sede: São Paulo / São Paulo
Região atuação: NACIONAL
Email: juridico@trali.com.br
Contato: Thiago Rodrigo
Fone: 11 2747-4700
Observações: A Trali Indústria e Comércio Ltda., fabricante 
de peças automotivas há mais de 14 anos;  está selecio-
nando representante comercial para atuação no estado do 
Mato Grosso do Sul. Para outras informações e consulta 
de nosso catálogo on-line acesse o site: www.trali.com.br.

Nome: METALURGICA R F LTDA
Website: http://www.metalurgicarf.com.br/
Cidade sede: Blumenau / Santa Catarina
Região atuação: todo Estado MS
Email: mayara@metalurgicarf.com.br
Contato: Mayara
Fone: 47 3221-5555
Observações: Metalúrgica RF fundada em 1960 fabrica 
peças para linha de lubriÞ cação (graxeiras e acessó-
rios), redes pneumáticas (engates rápidos e conexões). 
Importa produtos para linha de lubriÞ cação (equipamen-
tos), pneumática (industrial e automotiva), hidráulica 
(conexões) e ferragem (abraçadeiras e acessórios para 
cabo de aço).

Nome: DIMENSAO INDÚSTRIA DO VESTUARIO LTDA
Cidade sede: Jaraguá do Sul / Santa Catarina
Região atuação: BRASIL
Email: alder@dimensao.ind.br
Contato: ALDER
Fone: 47-3273-7515
Observações: Procuramos representante comercial para 
o MS.

Nome: SQUADROW CONFECCOES LTDA - EPP
Website: http://www.strow.com.br
Cidade sede: Acorizal / Mato Grosso
Região atuação: Mato Grosso

Email: nostress@bol.com.br
Contato: Adircilei
Fone: 11 32213000
Observações: O Grupo Strow adquiriu o direito de 
comercializar todos os produtos relacionados ao setor 
de vestuário com a marca No Stress. Está selecionando 
representante comercial para todo o Brasil.

Nome: LABORATORIOS CALBOS LTDA
Website: http://www.calbos.com.br
Cidade sede: Curitiba / Paraná
Região atuação: America do Sul
Email: administrativo@calbos.com.br
Contato: André
Fone: (41)3333-7920
Observações: somos um grupo de indústrias do ramo de 
medicamentos e suplementos veterinários.

 Nome: CERAMICA GYOTOKU LTDA
Website: http://www.gyotoku.com.br
Cidade sede: Campo Grande / Mato Grosso do Sul
Região atuação: Estado do Mato Grosso do Sul
Email: henrique.roschel@gyotoku.com.br
Contato: Henrique Roschel
Fone: (41) 9243-1157
Observações: Procuramos representantes comerciais 
para todo o estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 
para representação comercial de indústria do segmento 
de pisos e revestimentos(Cerâmica Gyotoku).

Nome: CLAUDIONEIA DADAS DE OLIVEIRA - CONFEC-
COES - EPP
Website: http://www.modelleskin.com.br
Cidade sede: Curitiba / Paraná
Região atuação: Brasil
Email: vendas@modelleskin.com.br
Contato: Marcos
Fone: 41 3079 7125
Observações: Empresa do ramo de cintas pós cirurgica, 
além da linha estética e gestante, procura representante 
para a região.

Nome: EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUI-
DORA LTDA
Website: http://www.embrasil.com.br
Cidade sede: Ribeirão das Neves / Minas Gerais
Região atuação: Dourados e região
Email: simoneaparecida@embrasil.com.br
Contato: Simone ou Renato
Fone: 31 2191-9789 0u 21919679
Observações: Atacadista Distribuidor de Minas Gerais 
com 37 anos de atuação em todo território nacional está 

selecionando RCAS de ambos os sexos para a cidade de 
DOURADOS e cidades próximas (CAARAPO, CRISTALI-
NA, FATIMA SUL E OUTRAS).

Nome: MULTSTOCK LTDA
Website: http://www.multstock.com.br
Cidade sede: Belo Horizonte / Minas Gerais
Região atuação: Mato Grosso do Sul
Email: paulo.santos@multstock.com.br
Contato: Paulo
Fone: (31) 3290-2300
Observações: Trabalhamos com equipamentos de 
resgate, combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e 
salvamento aquático e altura.

Nome: PRODUTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS TEXTEIS LTDA
Cidade sede: Brusque / Santa Catarina
Região atuação: Brasil
Email: comercial@produttex.com.br
Contato: Marcilio
Fone: 47 3212 1200
Observações: Indústria Têxtil do Estado Santa Catarina... 
Procura Representantes Comerciais com carteira de 
clientes no ramo de CAMA, MESA, BANHO...

Nome: CARAMBELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cidade sede: São Roque / São Paulo
Região atuação: Mato Grosso do Sul
Email: vendas@carambella.com.br
Contato: Amanda Campos
Fone: 011-4713-8400
Observações: A Empresa Carambella pioneira no lançamen-
to do lençol Vapt-Vupt (lençol com elástico na volta toda do 
colchão) há mais de 30 anos no mercado de cama mesa e 
banho, procura por representantes comerciais para represen-
tar esta conceituada empresa no Estado do MS. 

Nome: ALDEMAR JOSE DA COSTA E CIA LTDA - EPP
Website: Não possui.
Cidade sede: Areado / Minas Gerais
Região atuação: MINAS GERAIS PARA MATO GROSSO 
DO SUL

Email: isabelagarcialingerie@yahoo.com.br
Contato: aldemar ou roberto
Fone: 37-3351-3732
Observações: buscamos representantes comerciais para 
atuar no estado do Mato Grosso do Sul. Empresa há mais 
de 15 anos de mercado, procurando expandir sua marca.

Nome: WLV REP COML, IMPORT E EXPORT LTDA 
- ME
Cidade sede: São Paulo / São Paulo
Região atuação: Brasil
Email: lsantos.wlv@terra.com.br
Contato: Luis Augusto
Fone: 11 3259-4402
Observações: Importamos em forma de exclusividade 
produtos do México, tais como bebidas alcoólicas (te-
quila, mezcal e cervejas artesanais), produtos naturais 
e orgânicos (molhos de pimenta, geleias e adoçante 
natural). Estamos em busca de um representante co-
mercial que se encarregue da venda desses produtos 
nos diversos canais de comercialização no MS. Mais 
detalhe sobre os produtos em www.wlvcomercial.com.
br

Nome: CATIVA TEXTIL IND E COM LTDA
Website: http://www.cativa.com.br
Cidade sede: Pomerode / Santa Catarina
Região atuação: Todo Brasil
Email: daniel.vendas@cativa.com.br
Contato: Daniel
Fone: 47 3387-9999
Observações: Empresa de Santa Catarina, (www.
cativa.com.br) está contratando representante para 
a região de Mato Grosso do Sul. Empresa possui 25 
anos no mercado Nacional, conta com proÞ ssionais 
e clientes em todos os estados brasileiros. A Cativa 
possui ao todo 13 marcas voltadas para vários públicos 
femininos e masculinos, do Infantil ao Adulto Interessa-
dos enviar Curriculum com foto para daniel.vendas@
cativa.com.br

2013
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A
família CORE-MS e SIRECOM-
-MS, no último dia 7 de dezembro, 
a partir das 20 horas, na nova sede

do conselho, reuniu os colaboradores e 
seus familiares, conselheiros e membros 
da diretoria do sindicato, representantes 
comerciais e convidados especiais para 
a festa de confraternização de Þ nal de 
ano. 

Entre as presenças marcantes, 
destacamos as personalidades que 
foram homenageadas pela Assembleia 
Legislativa de MS, no último dia 27 de 

Festa de confraternização do CORE-MS e 
SIRECOM-MS reúne homenageados

O presidente José Alcides e o deputado Márcio Fernandes presentearam os homenageados com material de divulgação da solenidade promovida pela Assembleia Legislativa de MS

setembro, durante solenidade alusiva 
ao Dia do Representante Comercial 
Autônomo, data comemorativa instituí-
da pela Lei 4.216 de 2012, de autoria do 
deputado estadual  e vice-líder do Go-
verno - Márcio Fernandes (PTdoB).

O presidente José Alcides dos 
Santos depois de saudar os presentes, 
apresentou as ações realizadas em 
2012 pelo CORE-MS e SIRECOM-
-MS, declarando-se satisfeito com 
as conquistas e lutas empreendidas 
a favor da representação comercial 

de MS. 
O deputado estadual Márcio Fer-

nandes prestigiou o evento. Ele e o pre-
sidente José Alcides presentearam os 
homenageados, respectivamente, com 
um DVD personalizado e exemplares 
do Informativo CORE-MS. O material 
traz registrado o reconhecimento feito 
pela Assembleia Legislativa de MS 
com relação ao trabalho de proÞ ssio-
nais da área, considerados baluartes 
da representação comercial do Estado.

Ao fazer o seu pronunciamento, 

o deputado destacou os resultados
positivos de sua atuação em prol
dos representantes comerciais, bem
como se colocou à disposição para
novas ações parlamentares a favor
da categoria. 

Durante o encontro, Márcio Fer-
nandes declarou o seu apoio à luta
contra Projeto de Lei 1.439/2007, de
autoria de Dirceu SperaÞ co, que tem
como objetivo suprimir ganhos histó-
ricos da categoria dos Representantes
Comerciais.

ConÞ ra outros momentos marcantes do evento na página 8

COMEMORAÇÃO
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E NTREVISTA

O
presidente José Alcides dos Santos, 
em entrevista concedida ao Infor-
mativo CORE-MS, fez um ba-
lanço das ações realizadas no ano

passado e anunciou as principais metas que o 
conselho e o SIRECOM-MS estabeleceram 
para 2013. Acompanhe a entrevista:

Informativo CORE-MS: Com relação 
ao ano de 2012, o que o senhor poderia 
mencionar como conquista expressiva 
para o CORE-MS?
Presidente José Alcides: Bem, ao ini-
ciarmos o ano, estabelecemos propósitos 
e metas para o conselho. Trabalhamos 
intensamente para atingirmos com sucesso 
nossos objetivos. 
Em 2012, graças a todos os envolvidos, 
em especial os nossos colaboradores e 
conselheiros, obtivemos muitas conquis-
tas e as mais expressivas foram:  atingir a 
meta da gestão administrativa e o término 
da reforma da nova sede deste regional.

Informativo CORE-MS: Quanto ao 
SIRECOM-MS, quais as ações de desta-
que realizadas no ano passado?
Presidente José Alcides: Com relação ao 
sindicato,  podemos destacar como ação 
de destaque em 2012, que representou 
grande conquista para a categoria,  a Lei nº 
4.216/12, proposta pelo deputado estadual 
Márcio Fernandes, que instituiu em Mato 
Grosso do Sul o Dia do Representante 
Comercial Autônomo, comemorado oÞ -
cialmente no dia 1º de outubro.
 
Informativo CORE-MS: O SIRECOM-
-MS, por meio da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/
MS), aderiu ao Sistema de Excelência 
em Gestão Sindical (Segs), colocando em 
prática o Plano Estratégico 2012-2020. 
Houve mudanças signiÞ cativas depois que 
ocorreu esta adesão?
Presidente José Alcides: O sindicato tem 
a Fecomércio/MS como grande parceiro. 
Como resultado desta parceria, os  gesto-
res têm recebido importantes orientações, 
bem como vêm sendo preparados através 
do Sistema de Excelência em Gestão de 
Sindical (SEGs). Planejamos e colocamos 
em prática o plano estratégico 2012 a 
2020, período em que vamos adquirir um 
amplo conhecimento sobre a gestão de 
um sindicato.

Informativo CORE-MS: A adesão ao 
Segs motivou uma maior consciência por 
parte dos representantes comerciais quan-
to à necessidade de fortalecer o sindicato 

Presidente Alcides faz balanço de 2012 e anuncia as 
metas do CORE-MS e do SIRECOM-MS para 2013

da categoria?
Presidente José Alcides: Com este 
aprendizado de gestão sindical, fomos   
motivados a criar meios que fortalecem 
a classe dos representantes comerciais de 
nosso Estado.

Informativo CORE-MS: Entre as recen-
tes conquistas do CORE-MS, destaca-se a 
compra de sua sede própria. A estrutura 
do prédio já está adequada aos novos 
projetos do conselho?
Presidente José Alcides: Nossa intenção 
foi melhorar as condições de atendimento 
aos representantes comerciais com aquisi-
ção desta sede. Adequamos o prédio para 
propiciar benefícios aos representantes 
comerciais. 

Informativo CORE-MS: O que está 
faltando para inaugurar a  sede do 
CORE-MS?
Presidente José Alcides: No processo de 
aquisição deste imóvel foi preciso   fazer 
algumas alterações para atender as exi-
gências legais, tanto no que concerne ao 
meio ambiente, quanto à acessibilidade. 
Esta fase já foi concluída e o que falta é 
a aquisição dos  móveis, climatizadores, 
telefonia e equipamentos de informáti-
ca, quando então poderemos inaugurar 
oÞ cialmente a sede do CORE-MS para 
que a categoria desfrute de todos os 
benefícios.
 
Informativo CORE-MS: A “Sala do 
Representante Comercial” é uma das 
inovações que serão oferecidas com a 
inauguração da sede. Serão adotados 
critérios para se ter direito ao uso gra-
tuito destes benefícios? Quais são eles?
Presidente José Alcides: Esta aquisição 
vai nos possibilitar  criar um ambiente 
denominado “Sala do Representante 
Comercial”, cuja Þ nalidade é ajudar o 
representante comercial a usufruir de 
um escritório virtual. Poderão desfrutar 
deste benefício àqueles que estiverem 
com seu registro atualizado e em dia com 
suas obrigações.

Informativo CORE-MS: O CORE-MS 
tem oferecido expressivos descontos e 
facilidades, motivando os representantes 
comerciais a pagarem suas anuidades. 
Estas vantagens têm contribuído para 
diminuir o índice de inadimplência no 
conselho?
Presidente José Alcides: Não podemos 
dizer que os descontos oferecidos são  
benefícios instituídos por este regional, 
haja vista que estão descritos na lei 

que regulamenta 
as anuidades para 
o representante co-
mercial. 
Porém, tais des-
contos contribuem 
muito, garantindo à 
categoria facilida-
des nos pagamen-
tos. Os represen-
tantes comerciais 
podem optar pelo 
parcelamento ou 
por descontos es-
peciais conforme 
os prazos estipu-
lados por lei. Com 
esta prática, houve 
uma queda signi-
Þ cante do número 
de inadimplentes 
deste regional.

Informativo CO-

RE-MS:  Com a 
implantação do 
Sistema Confere/
Cores, o CORE-MS 
tem tido maior respaldo por parte do 
Conselho Federal dos Representantes 
Comerciais?
Presidente José Alcides: O regional é 
participante do sistema Confere (Conse-
lho Federal dos Representantes Comer-
ciais) e o Core-MS (Conselho Regional 
do Representante Comercial do Mato 
Grosso do Sul) tem recebido todo o 
respaldo necessário para o cumprimento 
satisfatório de suas atribuições.

Informativo CORE-MS: Como o se-
nhor avalia a atuação do CONFERE 
perante aos cores?
Presidente José Alcides: O Confere é 
aquele que nos acompanha nas ações 
dos regionais com orientações de gestão, 
com o qual podemos tirar dúvidas que 
porventura surjam.

Informativo CORE-MS:  Neste ano, o 
SIRECOM-MS pretende realizar ações 
inovadoras visando o aprimoramento 
proÞ ssional dos representantes comer-
ciais?
 Presidente José Alcides: Vamos dar 
continuidade às ações já implantadas e 
trabalhar para implantar outras ações 
do plano estratégico de 2013, tais como 
ministrar cursos de aperfeiçoamento para 
o representante comercial.

Informativo CORE-MS: Em 8 de mar-

ço comemoramos o Dia Internacional da
Mulher. Como o senhor vê a atuação da
mulher sul-mato-grossense na represen-
tação comercial?
Presidente José Alcides: É com alegria
que congratulamos todas as mulheres
pela data em que se comemorou o Dia
Internacional da Mulher. A cada dia, a
participação da mulher na representação
comercial cresce, revelando-se ai uma
força de trabalho que faz a diferença.

Informativo CORE-MS: Como presi-
dente do CORE-MS e do SIRECOM-MS,
quais suas expectativas para 2013?
Presidente José Alcides: Tanto no que
diz respeito à gestão do conselho como
do sindicato, a expectativa é muito gran-
de, pois vamos trabalhar intensamente
para atingir nossas metas e propósitos.

Informativo CORE-MS:  Abrimos es-
paço para suas Þ nalizações?
Presidente José Alcides: Queremos con-
clamar a classe dos representantes comer-
ciais para que continue prestigiando suas
entidades representativas. Desta forma,
somaremos forças para garantirmos im-
portantes conquistas a favor da categoria,
bem como a todos àqueles que compõem o
grupo de direção, colaboradores e conse-
lheiros deste regional. Que o Pai Celestial
nos dê força, saúde e paz, para podermos
alcançar nossos objetivos. Obrigado.
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MÍDIA ONLINE

Com objetivo de facilitar o acesso 
dos representantes comerciais e demais 
internautas, o sindicato da categoria 
mudou o endereço de seu portal para 
www.sirecom-ms.org.br.

Além das notícias relacionadas 
às ações realizadas pelo sindicato, 
o site divulga conteúdo da Con-
federação Nacional do Comércio 
(CNC), bem como outras matérias 
de interesse dos representantes 
comerciais.

No site encontram-se dados do 
SIRECOM MS e da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Mato Grosso do Sul ( Fe-
comercio - MS), tais como endereço e  
telefones de contato. ConÞ ra a seguir os 
menus do portal com seus respectivos 
links:

O Sindicato
- Sobre o sindicato 
- Estatuto
- Estrutura
- História
- Missão e Visão
- Princípios e Bandeiras
- Guia de Recolhimento
- Tabela de Cálculo de Contribuição
- Mensagem do Presidente
- Federações e Sindicatos
- Ações do Sindicato

Notícias

Site do SIRECOM MS está com novo endereço
- Notícias do Sindicato
- Notícias da CNC

Serviços
- Assessoria Jurídica
- CertiÞ cação Digital
- Convenção Coletiva de Trabalho 
2011/2012
- CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - Lei 
n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- Código de Ética
- Lei nº 4.886/65
- Modelo de Contrato de Representação 
Comercial
- Modelo de NotiÞ cação Extrajudicial de 
Representante para Representada
- Orientação na Abertura de Empresas 
e registro Autônomo
- Pesquisa de Satisfação

Mais
- Associe-se ao sindicato
- Atendimento

Links
- CNC
- SENAC
- SESC

No menu “Mais”, o representante 
comercial torna mais ágil sua Þ liação 
preenchendo o formulário “Associe-se 
ao Sindicato”.

O portal oferece ainda o menu 
“Central de Conhecimento”, divul-
gando informações importantes para a 

categoria, tais como: Representantes 
Comerciais Autônomos; as empresas 
representadas não podem descontar os 
valores não pagos pelos clientes das 
comissões dos representantes e como o 
representante comercial deve proceder 
quando a representada deixa de efetuar 
o pagamento das comissões?

Outro atrativo do site é o menu “Ví-

deos”, onde você pode assistir um vídeo 
sob o tema “Você sabe o que faz um 
representante comercial?”, produzido 
em fortaleza-CE pelo Senac,  obtido 
no canal do youtube de videoscorece.

De fácil navegação, o portal do SI-
RECOM MS tornou-se um canal impor-
tante de informação para o representante 
comercial.

Mato Grosso do Sul: 

Terra de oportunidades
Com 2,5 milhões de habitantes segundo 

estimativa populacional de 2012, do Instituto 
Brasileiro de GeograÞ a e Estatística (IBGE), 
Mato Grosso do Sul vem recebendo em média 
77 novos habitantes por dia. Nos últimos dois 
anos a população do Estado teve um acréscimo de 
56.064 habitantes, muitos deles são investidores 
e trabalhadores que vieram de outros estados, em 
busca de oportunidades de um mercado em pleno 
processo de crescimento e também de qualidade 
de vida.

O diretor técnico do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso 
do Sul (Sebrae/MS), Tito Estanqueiro, ressalta 
que o Estado se favorece por vários aspectos: o 
processo de saturação de grandes centros, como 
São Paulo, posicionamento geográÞ co e política 

de incentivo Þ scais. “O Estado tem inúmeras 
oportunidades, está crescendo, mas nossa in-
fraestrutura ainda carece de melhorias, como 
por exemplo as rodovias BR-267 e 163, que são 
grandes corredores e poderiam ser privatizadas”.

Se o Estado cresce, mais gente empreende. 
Tito estima que a cada 10 pessoas que procuram 
orientação técnica no Sebrae/MS, quatro venham 
de outros Estados. Hoje Mato Grosso do Sul já 
tem 45 mil empreendedores individuais, um dado 
que dá mostra tanto da regressão da informalidade 
quanto do lançamento de novos empreendimen-
tos. “Temos muito espaço para crescer, embora 
seja um estado jovem e com população relati-
vamente pequena, as demandas surgem a todo 
momento”. Fonte: Com informações da revista 
“Comércio&Cia”.
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ugindo um pouco do assunto de 
Representação Comercial, mas abor-
dando um assunto atual e polêmi-

co devido ao seu rigor, que também é 
de interesse da classe de Representação 
Comercial, a Resolução nº 432, de 23 
de janeiro de 2013, que dispõe sobre os 
procedimentos a serem adotados pelas 
autoridades de trânsito e seus agentes 
na Þ scalização do consumo de álcool 
ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência, para aplicação 
do disposto nos artigos 165, 276, 277 e 
306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 - Código de Trânsito brasileiro 
(CTB). 

De acordo com a nova resolução do 
Conselho Nacional de Trânsito (CON-
TRAN), o motorista que for abordado 
pelo agente da Autoridade de Trânsito, 
que apresentar as seguintes característi-
cas de acordo com o anexo II da vigente 
resolução: Quanto à aparência, se o con-
dutor apresenta sonolência, olhos ver-
melhos, vômito, soluços, desordem nas 
vestes, odor de álcool no hálito. Quanto 
à atitude, se o condutor apresenta agres-
sividade, arrogância, exaltação, ironia, 
falante, dispersão. Quanto à orientação, 
se o condutor sabe onde está, sabe a data 
e a hora. Quanto à memória, se o condu-
tor sabe seu endereço, lembra dos atos 
cometidos. Quanto à capacidade motora 

A Nova Lei Seca 

e verbal, se o condutor apresenta diÞ -
culdade no equilíbrio e fala alterada. 
O artigo 5º, § 1º da mesma resolução 
dispõe que deverá ser considerado não 
somente um sinal, mas um conjunto de 
sinais que comprovem a situação do 
condutor. Deste modo, o condutor que 
se recusar a fazer o teste de etilômetro 
(bafômetro), se veriÞ cado os sinais 
acima descritos pela autoridade de 
trânsito, deverá responder por infra-
ção administrativa (art. 165 do CTB 
), sem prejuízo da incidência do crime 
previsto no art. 306  do CTB. Também 
responde por infração administrativa o 
condutor que no teste do etilômetro for 
constatada medição igual ou superior 
a 0,05 miligrama de álcool por litro de 
ar alveolar expirado (0,05 mg/L). Já se 
o nível constatado na medição do teste 
de etilômetro for igual ou superior a 
0,34 miligrama de álcool por litro de 
ar alveolar expirado (0,34 mg/L), res-
ponderá o condutor pelo crime previsto 
no artigo 306 do CTB, sendo que este 
condutor poderá responder pelo artigo 
165 juntamente com o 306 do CTB. 

Esta Resolução trouxe muito mais 
rigor que a revogada Deliberação 
CONTRAN nº 133, de 21 de dezem-
bro de 2012, a Resolução em vigência 
estabeleceu índices de tolerância zero 
a combinação de ingestão de álcool 

com direção de veículo automotor, este 
comportamento é decorrente na parte 
da doutrina do movimento de política 
criminal de Direito Penal chamado Lei 
e Ordem, o qual tem como parâmetro 
à tolerância zero a qualquer infração a 
lei, inclusive estipulando altas penas, 
por menor ofensiva que seja a infração 
cometida, fazendo assim, por causar na 
sociedade um certo temor, o qual inibe 
novas práticas de transgressões da lei, no 
Direito também chamado de Teoria das 
Janelas Quebradas, a qual alega numa 
interpretação simples que, se a vidraça 
de sua casa Þ ca em perfeito estado, ou 
seja, com aparência de cuidada, é pro-
vável que ninguém irá entrar em sua 
casa, ou atirar pedras na janela, já ao 
contrário, se uma janela estiver partida, 
logo, serão duas, e podará dar ensejo 
a atitudes de invasão desta casa, por 
parecer descuidada, abandonada e sem 
ordem, assim, esse movimento de Lei e 
Ordem indica que se mantivermos intac-
to o respeito as nossas leis, com extremo 
rigor nas caracterizações de o que será 
considerado uma infração, e, com altas 
punições, as transgressões a este sistema 
serão cada vez menores. 

Esta política de Lei e Ordem foi 
adotada nos Estados Unidos, A Teoria 
das Janelas Partidas foi aplicada em 
Nova York, no metrô da cidade, o qual 
se tornou seguro com a tolerância zero, 
e, existem relatos que, posteriormente, 
em 1994, Rudolph Giuliani, ex-chefe 
do governo municipal de Nova York, 
baseado na mesma teoria adotou a to-
lerância zero numa tentativa de criar 
comunidades limpas e ordenadas, não 
permitindo transgressões à Lei e às nor-
mas de convivência urbana. O resultado 
prático foi uma enorme redução de todos 
os índices criminais da cidade de Nova 
York. Deste modo, nos leva a pensar, 
será esta nova Resolução ponderada? 
Levando em consideração que a lei tam-
bém deve se adaptar a sociedade e seus 
costumes, mas, também se levado em 
consideração que um veículo automotor, 
se não conduzido com responsabilidade, 
pode ser uma arma em potencial, talvez 
essa seja a única alternativa de diminuir 

a violência no trânsito, e, consequente-
mente diminuir as vítimas no trânsito 
brasileiro.
_________________________

  “Art. 165. Dirigir sob a inß uência de 
álcool ou de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa (dez vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 12 
(doze) meses.

Medida administrativa - recolhimen-
to do documento de habilitação e reten-
ção do veículo, observado o disposto 
no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 
23 de setembro de 1997 - do Código de 
Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 
a multa prevista no caput em caso de 
reincidência no período de até 12 (doze) 
meses.”

  “Art. 306. Conduzir veículo auto-
motor com capacidade psicomotora al-
terada em razão da inß uência de álcool 
ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três 
anos, multa e suspensão ou proibição de 
se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor.

§ 1o  As condutas previstas no caput 
serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 
6 decigramas de álcool por litro de san-
gue ou igual ou superior a 0,3 miligrama 
de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma 
disciplinada pelo Contran, alteração da 
capacidade psicomotora.

§ 2o  A veriÞ cação do disposto neste 
artigo poderá ser obtida mediante teste 
de alcoolemia, exame clínico, perícia, 
vídeo, prova testemunhal ou outros 
meios de prova em direito admitidos, 
observado o direito à contraprova.

§ 3o  O Contran disporá sobre a 
equivalência entre os distintos testes de 
alcoolemia para efeito de caracteriza-
ção do crime tipiÞ cado neste artigo.”
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A
revista “Comércio&Cia”, publicação 
do Sistema Fecomércio/MS, edição 
nº 12, com veiculação março/abril

2013, destacou nas páginas 52 e 53 ampla 
reportagem com divulgação da história do 
Sindicato dos Representantes Comerciais 
Autônomos e Empresas de Representações 
do MS (SIRECOM MS).

O presidente do órgão, José Alcides 
dos Santos, entre outros assuntos, abor-
dou sobre as metas do SIRECOM MS 
para 2013. Reproduzimos a íntegra da 
reportagem, que tem como título “Re-
presentatividade fortalece a classe dos 
representantes comerciais”.

“A Associação ProÞ ssional dos Re-
presentantes Comerciais Autônomos de 
Mato Grosso do Sul foi criada em 1º de 
agosto de 1981, para lutar pelos interes-
ses e contribuir para o fortalecimento 
da classe.

Porém, somente em 31 de julho de 
1982 a associação foi transformada em 
sindicato. Requerido o registro, o Minis-
tério do Trabalho procedeu ao apostila-
mento em 21.03.1986 e, no ano seguinte, 
o sindicato instalou o Conselho Regional 
de Representantes Comercais do Estado 
de Mato Grosso do Sul, completando a 
representação da categoria no Estado.

Tão logo apostilado, o Sindicato 
passou a integrar o quadro associativo 
da Fecomércio MS. O sindicato passou 
a funcionar à Rua 14 de Julho nº 363, 
sala 4, e mais tarde adquirido em condo-
mínio com o Conselho o prédio situado 
à rua 14 de Julho nº 371, o qual passou 
por reformas até poder abrigar de forma 
confortável o Conselho e o Sindicato.

No período em que vai da criação da 
associação até 26.02.1999, ocorreram 
várias eleições. Reeleito na condição 
de presidente Antônio Falcão, em al-
ternância de diretores também tiveram 
atuação destacada Pedro Valdir Geral-
di, Waldeci Alves Batista, Jairo Jorge 
Duarte, entre outros. Atualmente, José 
Alcides dos Santos está como presidente 
da instituição.

Coube a esta diretoria formada por 
Oswaldo Fernandes, Waldeci Alves 
Batista, Valdir Cortez, entre outros, a 
modernização da instituição.

Em 24.06.2006, a diretoria entendeu 
por alterar a denominação da entidade 
adotando a nomenclatura de Sindicato 

Revista ‘Comércio&Cia’ destaca história 
e metas do SIRECOM MS para 2013

dos Representantes Comerciais Autô-
nomos e Empresas de Representações 
Comerciais do Estado de Mato Grosso 
do Sul - SIRECOM MS - incorporando 
ao nome da entidade a representação até 
então exercida de forma ampla.

Aprimoramento da gestão

O presidente do SIRECOM MS, José 
Alcides dos Santos, ressalta que, ao longo 
de 2012, o sindicato obteve conquistas 
importantes e expressivas para a classe. 
José Alcides faz questão de destacar o 
Sistema de Excelência em Gestão Sindi-
cal (SEGs) como ferramenta importante 
que a CNC e Fecomércio-MS trouxeram 
aos sindicatos. “Os cursos e treinamentos 
mudaram nossa visão de como conduzir 
os trabalhos do sindicato. Ficamos mais 
conscientes e as tomadas de decisão 
são mais seguras”, pontua José Alcides. 
“2012 foi um período de cumprimento 
de metas”.

Entre elas, o presidente do SIRE-
COM MS destaca a implantação do 
apoio jurídico para os associados. “De-
pois de várias reuniões, também con-
cretizamos o convênio com a Unimed, 
que vigora desde janeiro”. Uma grande 
conquista foi a adesão de 125 Þ liados. 
“Em 2013 atingiremos em torno de 500 
associados”.

Projetos

Outra prioridade para 2013 é isentar 
todos os representantes comerciais, do 
pagamento de impostos, principalmente 
ICMS, sobre os itens que compõem o 
mostruário. Hoje, eles são tributados. 
“Essa cobrança incide em todo o tipo de 
mercadoria”. O representante pode vender 
esses produtos posteriormente, porém, 
existe diÞ culdade com itens de vestuário 
e calçados. Ele explica que a revenda 
torna-se difícil, por conta do manuseio e 
desgaste dos produtos, Durante o período 

de vendas. “Isso resulta em prejuízo para 
o representante. Esperamos concretizar a 
isenção sobre esses produtos, para ame-
nizar o valor investido”.

Outro projeto é a contratação de mais 
colaboradores para o setor administra-
tivo do sindicato. “Com o crescimento 
do número de serviços oferecidos aos 
Þ liados, precisaremos de mais pessoas 
para administrar essa demanda”, aÞ rma 
José Alcides.’”

Agradecimentos

De acordo com o presidente José 
Alcides, a revista Comércio&Cia tem 
contribuído muito com o fortalecimento da 
boa imagem do sindicato. “Agradecemos 
este importante espaço de divulgação que 
está sendo concedido ao SIRECOM MS, 
ajudando-nos a consolidar cada vez mais 
a credibilidade de nossa entidade perante 
aos associados e sociedade sul-mato-
-grossense”, manifestou.

O SIRECOM MS obteve conquistas importantes e expressivas para a categoria em 2012
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A ÇÕES

O
Presidente Alcides e deputado Márcio Fernandes somam esforços para atender antiga reividicação da categoria

Luta pela 

isenção do 

ICMS sobre 

mostruário 

continua
deputado estadual Márcio Fer-
nandes (PTdoB), vice-líder do 
Governo, informou que a luta pela

suspensão da cobrança do ICMS sobre o 
mostruário, de forma mais abrangente, e 
pela liberação da guia de trânsito para 
transporte de mostruários aos represen-
tantes comerciais continua. “Já tivemos 
uma conversa prévia com membros da 
Secretaria de Fazenda que estão fazendo 
um estudo para nos apresentar em uma 
reunião que teremos em breve com os 
representantes comerciais, através de seu 
presidente José Alcides. Neste encontro, 
vai ser deÞ nido se há condições de atender 
este pedido da categoria.”

Para o entendimento do parlamentar, 
o atendimento desta reivindicação é im-
portante, pois vai beneÞ ciar sobremaneira 
os milhares de representantes comerciais 

de nosso Estado, “que atuam em um 
setor imprescindível da nossa economia, 
com representatividade em quase todos, 
senão em todos os municípios sul-mato-
-grossenses”.

Segundo o deputado Márcio Fer-
nandes, os representantes comerciais 
autônomos enfrentam sérias diÞ culdades 
com a cobrança de ICMS sobre produtos 
recebidos como mostruário, principalmen-
te em relação ao comércio de confecções 
e calçados. Para ele, “é de interesse dos 
representantes comerciais que a suspensão 
da cobrança do ICMS seja feita de forma 
mais abrangente,como é feita em outros 
estados, onde, sendo apresentada a carteira 
que comprova que o representante comer-
cial está regularmente inscrito no Core, a 
suspensão é operada”.

Outra questão ressaltada pelo deputa-

do refere-se à liberação da Guia de Trân-
sito para os mostruários recebidos pelos 
representantes comerciais. Ao chegar 
algum mostruário enviado pelas indús-
trias, a Secretaria de Estado de Fazenda 
de Mato Grosso do Sul - Sefaz/MS emite 
um TVF (Termo de VeriÞ cação Fiscal) e, 
concomitantemente, uma Guia de Trân-
sito para que o representante comercial 
possa levar a referida mercadoria sem o 
pagamento de ICMS.

Ocorre que, ao chegar outro mostru-
ário, a referida Guia de Trânsito não é 
liberada, a não ser que seja dada baixa na 
anterior Guia de Trânsito do mostruário 
recebido anteriormente, com a comprova-
ção de devolução da mercadoria.

Márcio Fernandes lamentou o fato de 
essa situação prejudicar demasiadamente 
os representantes comerciais que, para dar 

ou comprovar a referida baixa, perdem 
de 10 a 15 dias de trabalho, atrasando 
suas viagens pelo interior do Estado e a 
intermediação na comercialização de pro-
dutos entre indústria, comércio atacadista 
e varejista. “Sem contar que, por vezes, 
os representantes ainda estão utilizando o 
mostruário anterior, sendo o recebido por 
último apenas complementar, entre outras 
situações que impedem a baixa da Guia 
de Trânsito”, reclamou.

O presidente do SIRECOM-MS e 
do CORE-MS, José Alcides dos Santos, 
agradeceu o esforço do parlamentar 
em lutar pelo atendimento desta antiga 
reivindicação da categoria. “O apoio do 
deputado Márcio Fernandes está sendo 
de fundamental importância na busca 
desse benefício para os representantes 
comerciais”, comentou.

“Foi uma das solenidades mais 
emocionantes que já presenciei”. O 
comentário é do presidente do SIRE-
COM MS e do CORE-MS, José Alcides 
dos Santos, que recebeu com alegria 
a notícia  que está conÞ rmada para o 
próximo dia 26 de setembro a segunda 
edição da comemoração do Dia do Re-
presentante Comercial Autônomo, data 

2ª edição da comemoração do Dia do Representante Comercial 
Autônomo está programada para 26 de setembro

instituída em MS graças a lei de autoria 
do deputado estadual Márcio Fernandes 
(PTdoB).

O evento será realizado na Assem-
bleia Legislativa de MS, quando repre-
sentantes comerciais do Estado serão 
homenageados pelos seus relevantes 
serviços prestados.

O segmento da Representação Co-

mercial, observou o deputado Márcio 
Fernandes, “não tinha representatividade 
política no Estado por não ter quem o 
abraçasse. Fomos felizes em ser o autor 
deste projeto de lei, aprovado por unani-
midade pelos demais deputados, sendo 
instituído o Dia do Representante Comer-
cial Autônomo em MS (1º de outubro)”.

Segundo o parlamentar, passa-se a 

comemorar todos os anos na Assem-
bleia Legislativa de MS esta especial 
data, para que a categoria possa ter a 
oportunidade de trocar informações e 
rever os amigos. Para Márcio Fernan-
des, “é importante o segmento ter um 
representante aqui no Poder Legislativo 
Estadual que possa atender as suas rei-
vindicações”.


