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D IA DO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Assembleia Legislativa de MS homenageia 
Representante Comercial no dia 26 de setembro

Foto: Pedro Stanke

Solenidade realizada em 2012 lotou plenário da Assembleia Legislativa de MS, sendo registrados momentos de grande emoção por parte dos homenageados e seus familiares

O Dia do Representante Comercial Autônomo, data instituída em MS graças à lei 4.216 de 2012, de autoria do deputado estadual Márcio Fernandes (PTdoB), vice-líder 
do Governo, será comemorado no próximo dia 26 de setembro, às 19 h, no Plenário Júlio Maia. Página 12
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* José Alcides dos Santos
Contato: presidencia@corems.org.br

Invista no conhecimento

Este sábio pensamento nos leva a fa-
zer profundas reß exões. No mundo em 
que vivemos, não é mais permitido es-
tacionar no tempo, Þ car inerte frente aos 
avanços veriÞ cados em todas as áreas. 
Para acompanharmos e estarmos aptos 
a atender as necessidades do mercado 
é preciso termos iniciativas que vão ao 
encontro de nosso crescimento pessoal 
e, consequentemente, proÞ ssional.

Recentemente, o Sirecom MS pro-
porcionou à categoria uma oportunidade 
valiosa de aprendizado com a realização 
do workshop ‘Revolution Professional 
Day’, que segundo os próprios parti-
cipantes, atendeu as expectativas ao 
ponto de provocar mudanças de com-

ocê nunca sabe que resultados virão da sua ação. 

Mas se você não Þ zer nada, 

não existirão resultados”.
Mahatma Gandhi

portamento.
A experiência profissional, com 

certeza, conta muito. Mas se o apren-
dizado conquistado durante o exercício 
da proÞ ssão for agregado às informa-
ções transmitidas por peritos da área, 
podemos desenvolver nosso potencial 
mais rapidamente, além de nos atu-
alizarmos com práticas inovadoras e 
bem-sucedidas. 

Eventos como o workshop promo-
vido pelo sindicato tem também grande 
importância no quesito motivação. É 
comum o proÞ ssional, em sua rotina 
de trabalho, acomodar-se, deixando de 
se reciclar e buscar novos caminhos 
para garantir uma maior eÞ ciência nos 

resultados de suas atividades.
Portanto, não sabemos os resultados 

que virão de nossas ações, mas confor-
me o pensamento de Gandhi, se não 
Þ zermos nada, não existirão resultados. 
Que tomemos este pensamento como 
mais um aprendizado, motivando-nos 
a adquirirmos novas ferramentas para 
o nosso crescimento proÞ ssional e o 
melhor caminho para isso é o conhe-
cimento.

Instituídas por Lei e previstas pela 
Constituição Federal, as férias são 
indispensáveis para que o colabora-
dor renove suas energias e retorne 
ainda mais pró-ativo à empresa. Para 
que não haja um baque com a saída 
temporária do funcionário, é preciso 
planejamento, de preferência em par-
ceria com o colaborador. O psicólogo 
Júlio Nelson Cheda explica que, além 
de garantir o descanso e redução dos 
níveis de estresse do colaborador, 
as férias também trazem resultados 
positivos à própria empresa.

É importante que o trabalhador 
dedique o tempo livre ao lazer e des-
canso e não se envolva em atividades 
desgastantes como reformas, nem 
aproveite o tempo vago para investir 
em um segundo trabalho.

“Você trabalha durante um ano 
inteiro naquela rotina e é necessário 
que, pelo menos em determinado 
período, você alivie todas as tensões 
que carregou durante o ano. Muita 
gente prefere vender parte das férias 

Férias: tempo para recarregar as baterias

e o desgaste começa a se acumular. 
Isso é determinante no processo de 
geração de doenças”.

O que diz a Lei

O assessor sindical da Fecomércio 
MS, Fernando Camilo, lembra que 
as férias são obrigação trabalhista, 
instituída pelo decreto lei 5.452 de 
01.05.1943, inicialmente por um perí-
odo de 20 dias úteis e que passou por 
várias modiÞ cações culminando com 
a inserção do direito na Constituição 
Federal de 1988, como sendo de 30 
dias. A remuneração corresponde ao 
salário mensal ou média duodecimal, 
quando a renda é variável, acrescidos 
de um terço, sendo que a Lei permite 
que as férias sejam concedidas em 
dois períodos, desde que cada um 
deles não seja inferior a 10 dias, com 
exceção de trabalhadores com menos 
de 18 anos e maiores de 50 anos de 
idade aos quais é obrigatório a con-
cessão em um único período.

As férias também podem ser fra-
cionadas em função das faltas e o 
direito pode ser extinto em caso de 
faltas superior a 32 dias no período 
aquisitivo. 

O período de concessão das férias 
é determinado pelo empregador, en-
tretanto os empregados estudantes, 
com menos de 18 anos, têm direito a 
que suas férias coincidam com o re-
cesso escolar. E os membros de uma 
mesma família que trabalharem na 
mesma empresa têm direito a gozarem 
férias no mesmo período, ressalvado 
prejuízos para o andamento da empre-
sa. Quanto ao período de concessão, 
embora seja o que melhor convier ao 
empregador, terá de ser concedida até 
o décimo segundo mês subsequente 
à data em que completar o direito. A 
não concessão implicará pagamento 
em dobro, das férias e do terço cons-
titucional. 

(Com  informações da Revista 
Comércio&Cia)
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Confere oferece Manual de Normas 
e Procedimentos Administrativos, 

Financeiros e Contábeis aos Cores
O Confere, ao oferecer aos ges-

tores dos Conselhos integrantes do 
Sistema Confere/Cores o Manual de 
Normas e Procedimentos Administra-
tivos, Financeiros e Contábeis, busca 
aperfeiçoar e uniformizar as ações dos 
agentes responsáveis pela execução 
dos serviços oferecidos e demandados 
pelos representantes comerciais.

A partir desse entendimento, o 
Manual foi revisado e adequado às 
normas vigentes de Administração 
Pública, com a Þ nalidade de ser um 
instrumento de consulta e orientação 
para os atos de gestão administrativa 
dos órgãos do Sistema Confere/Cores, 
descrevendo procedimentos e orienta-
ções. Esse conjunto de normas deve 
ser praticado pelo corpo funcional do 
Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais, de forma que se possa 
assegurar a unidade dos procedimen-
tos na consecução de seus objetivos 
institucionais.

São 13 as normas que compõem 
o Manual, iniciando com o Processo 
Orçamentário, que compreende todo o 
planejamento a ser executado no ano 
seguinte, perpassando pela execução 
das ações administrativas e institucio-
nais no decorrer do exercício, até cul-
minar com a prestação de contas dos 
gestores, a ser submetido ao Plenário 
do Conselho Federal na Assembleia 
Geral Ordinária até o Þ nal de março 
de cada ano.

Como em todos os passos dados 
pelo Confere, a legislação vigente foi 
a primeira diretriz a ser considerada 
para o estabelecimento da estrutura 
básica e para a deÞ nição das regras 
gerais e especíÞ cas que constam do 
manual. O gestor, ao consultar, em 
cada ano administrativo e Þ nanceiro 
que executar, a norma especíÞ ca e a 
resolução do Conselho Federal que 
a regulamenta, certamente terá maior 

tranquilidade na tomada de decisões.
Essa edição do manual é mais um 

avanço, em conjunto com os gestores 
dos Regionais, na observância do com-
promisso do presidente do Confere, 
Manoel Affonso Mendes, de modiÞ car 
os instrumentos gerenciais do Sistema, 
na busca constante de padronizar as 
ações dos responsáveis pelos controles 
internos, prevenindo ações contrárias à 
gestão da coisa pública e, muito mais 
do que isso, proporcionando meios 
para se honrar o maior compromisso 
do Sistema Confere/Cores, que é o de 
valorização da proÞ ssão do represen-
tante comercial.

Certamente, as normas integrantes 
do Manual não dirimirão todas as 
dúvidas surgidas no trato das ações 
diárias dos agentes administrativos. 
Nesses casos, os técnicos do Confere 
estarão disponíveis para auxiliá-los na 
direção correta.

* Artigo de autoria do Dr. Thadeu 
Gonzaga (Assessor do Presidente do 
Confere), publicado na edição nº 17 

da Revista do Confere, veiculação 
março/2013

A
cidade de Campo Grande no pró-
ximo dia 26 de agosto comemora 
114 anos com status de uma capi-

tal jovem, interiorana, mas aberta ao novo, 
ao desenvolvimento.

 Com população diversiÞ cada, tem 
uma identidade diferente, resultado da 
somatória de quem a constrói há 114 anos.

“É uma cidade em busca de sua iden-
tidade que, talvez, nunca se estabeleça, 
pois ela é uma junção de culturas. Foi 
construída por camadas de culturas dos 
mato-grossenses, japoneses, árabes, nor-
destinos, gaúchos, paulistas, enÞ m, cul-
turas que se somam ao internacionalismo 
das fronteiras paraguaia e boliviana e que 
a fazem uma cidade diferente de muitas 
capitais”. A aÞ rmação é do arquiteto e 
urbanista, Ângelo Arruda, que vê nessa 
pluralidade o diferencial e o charme da 
Capital Morena.

Apesar de ressaltar as peculiaridades, 
o arquiteto acredita que o desenvolvi-
mento da cidade não tem acompanhado 
o aumento populacional. “A Capital tem 
um comportamento social e cultural de 
cidades pequenas e médias e isso nos 
coloca numa posição complexa de desen-
volvimento. A arquitetura produzida ainda 
é insuÞ ciente para consumo imediato. Não 
se pensa em uma arquitetura e urbanismo 
para o futuro, para a cidade de um milhão 
de habitantes”.

E é a mobilidade urbana que precisa 
ser melhorada, desde a qualidade das 
vias, os acessos, incluindo a educação no 
trânsito, aÞ rma Ângelo. O arquiteto alerta 
para a necessidade de planejamento. 

Pujança
Para o ex-secretário de Estado de 

Planejamento de MS por dois mandatos 
e hoje presidente da Junta Comercial de 
MS, Vagner Bertoli, a Capital passa por 
um momento de crescimento quase que 
contínuo desde o ano de 2007, após o 
período de crise em razão dos focos de 
febre aftosa detectados no Estado. “Nós 
nos pautamos pelos dados da Junta comer-
cial, que é a maternidade das empresas, 
e temos conferido essa tendência. Só 
este ano foram constituídas 1.863 novas 
empresas, sem falar dos microempreeen-
dedores individuais. Os números mostram 
que Campo Grande está em um momento 
favorável da sua economia. Nós estamos 
sendo vistos não apenas pelo Brasil, 
mas pelo mundo. Aquela lógica que nós 
tínhamos, de que éramos um estado bem 
localizado, com solo fértil, enÞ m, um 

Campo Grande: cidade para 

quem quer fazer e acontecer
potencial com todas as circunstâncias 
favoráveis a seu desenvolvimento, hoje 
está se tornando uma realidade”.

Como ponto forte da Capital, o econo-
mista lembra que o comércio e o setor de 
serviços continuam sendo o carro-chefe 
do município. “A perspectiva comercial é 
muito forte e eu a percebo com bons olhos”.

Vagner Bertoli acredita que os novos
empreendimentos são resultados da ca-
pacidade econômica e da estrutura que 
Campo Grande oferece. “A chegada de 
grandes empresas mostra o potencial de 
retorno desses investimentos. É uma ci-
dade de turismo de negócios com pontos 
turísticos próximos. Isso faz com que a 
Capital polarize, num primeiro momen-
to, todos os visitantes que chegam até o 
Estado. O crescimento da rede hoteleira 
é sinal que estamos atentos a esse mer-
cado e que estamos nos preparando para 
receber bem quem nos visita”.

Vagner Bertoli chama a atenção para
a qualiÞ cação da mão de obra, um dos 
maiores desaÞ os atuais da cidade. “Traba-
lhadores capacitados é essencial para que 
tudo caminhe bem. A falta de qualiÞ cação 
precisa ser resolvida. Sem esse aporte 
não acontece a segunda etapa, que é o 
crescimento”.

Raio X

Com base nos dados da Estimativa 
Populacional 2012 do Instituto Brasi-
leiro de GeograÞ a e Estatística (IBGE), 
Campo Grande já passou dos 800 mil 
habitantes (805.397) e é o terceiro 
município mais populoso da Região 
Centro-Oeste. Segundo o último Censo 
do IBGE, do ano de 2010, Campo Gran-
de tinha 786.797 mil habitantes, desses 
381.333 homens e 405.464 mulheres, o 
que corresponde a 32% da população 
de Mato Grosso do Sul. A taxa de ur-
banização era de 98,7% maior índice 
do Estado. A cidade tem população 
jovem, com maior parte da população 
entre os 20 e os 29 anos, são 146.865 
moradores nessa faixa. Em segundo, 
estão os que têm entre 30 e 39 anos e que 
somam 137.861. Maior polo econômico 
de Mato Grosso do Sul, Campo Grande 
tem Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 
13,8 bilhões, o que torna a cidade a 15ª 
capital do País e o terceiro maior PIB da 
Região Centro-Oeste. (Com informações 
da Revista Comércio&Cia)
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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

2013

Representante Comercial anuncie,  

gratuitamente, no ‘Balcão de Negócios’. Acesse 

www.corems.org.br/representantes

Nome: Luiz Administradora de Consórcios Ltda
Cidade sede: Campo Grande / Mato Grosso do Sul
Região atuação: Campo Grande
Email: rodolfo@consorcioluiza.com.br
Contato: Rodolfo (Supervisor Regional)
Fone: (67)33896014
Observações: Estamos em busca de representantes 
comerciais para atuação nas lojas do Magazine 
Luiza na cidade de Campo Grande .

Nome: Sonytel do Brasil Comércio e Serviços de 
Eletroeletrônicos Ltda-ME
Cidade sede: São Paulo / SP
Região atuação: SAO PAULO
Email: lucimare@sonytel.com.br
Contato: lucimare
Fone: 11 2554-1063
Observações: Empresa situada fabricante de distri-
buidores e chaveadores para áudio e vídeo, acaba 
de colocar no mercado ampliÞ cadores para guitarra 
baixo e teclado. Estamos selecionando representan-
tes para captação de novos clientes para atuar no 
Mato Grosso do Sul e região. www.sonytel.com.br

Nome: Claudioneia Dadas de Oliveira - Confec-
ções - EPP
Website: http://www.modelleskin.com.br
Cidade sede: Abatiá / Paraná
Região atuação: Brasil
Email: comercial@modelleskin.com.br
Contato: Caroline
Fone: 4130797125
Observações: Empresa no ramo de modeladores 
e cintas pós-cirúrgicas, Modelle Skin, situada na 
cidade de Curitiba e líder de mercado no estado do 
Paraná, procura distribuidores e representantes no 
estado do MS.

Nome:  Unysaser - Indústria Metalúrgica Ltda
Website: http://www.unylaser.com.br
Cidade sede: Caxias do Sul / RS
Região atuação: Nacional
Email: unylaser@unylaser.com.br
Contato: Eduardo Maggioni

Fone: 54 3290-4800
Observações: 35 anos de mercado. Já somos um 
dos maiores centros de corte térmico e manufatura 
metálica do Sul do Brasil.
Estamos selecionando proÞ ssionais para represen-
tação comercial de nossos produtos e serviços.

Nome: Daniel Loretti Sant Anna 
Website: http://www.letreiroluminoso.com.br
Cidade sede: São José dos Campos / São Paulo
Região atuação: Todo o Brasil
Email: daniel.loretti@gmail.com
Contato: Daniel Loretti
Fone: 12 32096737
Observações: Produto para publicidade volta-
do para lojas de todos os ramos. Oferecemos 
comissões na média do mercado + treinamento + 
material gráÞ co e apoio de marketing corporativo. 
Entrar em contato com Daniel Loretti 12 3934-
6738 e  12 9126-7150 (tim)

Nome: Lucca - Comércio, Importação e Expor-
tação Ltda - ME
Cidade sede: São José / Santa Catarina
Região atuação: Nacional
Email: comercial@mormaiimx.com
Contato: Mario
Fone: 48 3357-0035
Observações: A Mormaii Motorsports (capacetes 
e roupas de segurança) oferece oportunidade a 
representante comercial com experiência no ramo 
de motociclismo e carteira de clientes ativa. Envie 
seu currículo para: comercial@mormaiimx.com

Nome: Rei das Espumas Comércio de Plásticos e 
Colchões Ltda
Website: http://www.reidasespumas.com.br
Cidade sede: Curitiba / Paraná
Região atuação: Sul, Sudeste e Centro-Oeste
Email: aurelio@reidasespumas.com.br
Contato: Aurélio Correia
Observações: Buscamos representação comercial 
para venda de tecidos automotivos e material 
para tapeçaria em geral. Empresa conceituada no 
mercado desde 1985.

‘Recomendo a locação do 
auditório do SIRECOM-MS’

A declaração foi dada pelo represen-
tante comercial Júlio Romano, que no 
último dia 3 de maio, das 13 h às 17 h, 
locou o auditório do SIRECOM-MS para 
realização de treinamento e premiação 
dos promotores da Trade Marketing 
Vitarella, dos estados de MS e MT.

Júlio Romano considerou simbólico 
o valor de R$ 50,00, cobrado pela lo-
cação do auditório, pois ele obteve toda 
infraestrutura necessária para execução 
de seu trabalho. Além do cafezinho, 
água, ar-condicionado,  recursos tecno-
lógicos, inclusive um telão, o represen-
tante comercial contou com o prestativo 
atendimento da equipe do sindicato. “O 
atendimento que recebemos foi exce-
lente. Mesmo requisitando o auditório 
dois dias antes do treinamento, fomos 

prontamente atendidos”, elogiou.
“Recomendo a locação do auditório 

do SIRECOM-MS”, disse Júlio Roma-
no. Ele desconhece se os demais repre-
sentantes comerciais têm conhecimento 
deste serviço oferecido pelo sindicato. 
“Busquei informações sobre esta dispo-
nibilidade e o trabalho que realizei com 
a infraestrutura oferecida pelo sindicato 
foi bem tranquilo”, comentou.

Caso Júlio Romano fosse Þ liado ao 
SIRECOM-MS, não pagaria nada pela 
utilização do auditório, já que este é um 
dos benefícios oferecidos gratuitamente 
àqueles que são Þ liados.

Para agendar a locação do auditório, 
os representantes comerciais poderão 
entrar em contato pelos telefones (67) 
3325-7111 (falar com Joelson).



5Agosto de 2013

O

E NTREVISTA

presidente do Conselho Federal dos 
Representantes Comerciais (Con-
fere), Manoel Affonso Mendes, 

 visitou a nova sede do Conselho Re-
gional dos Representantes Comerciais 
em MS (CORE-MS), na manhã do 
último dia 14 de junho, acompanhado 
do tesoureiro e do Procurador Geral 
Adjunto do Confere, respectivamente, 
dr. Rodolfo Tavares e Izaac Pereira 
Inácio.

Durante a visita, o presidente do 
CORE-MS, José Alcides dos Santos, 
acompanhado do diretor tesoureiro 
do conselho, Valdir Cortez, mostrou 
todas as salas da nova sede, explican-
do como pretende instalar os setores 
administrativos, bem como implantar 
novos benefícios à categoria.

Para o presidente do Confere, as 
novas instalações do CORE-MS re-
presenta uma evolução natural. Ele fez 
inúmeras sugestões ao presidente José 
Alcides, transmitindo sua experiência 
em âmbito nacional. 

Ao avaliar a atual gestão do conse-
lho, Manoel Affonso Mendes observou 
que se “estivesse estagnada a operação 
de gestão, não estaria havendo a neces-
sidade de aquisição de uma sede maior 
para melhor colocar o CORE-MS,  
visando sua operação cotidiana”.

Entre os assuntos abordados, desta-
camos ainda os recentes lançamentos 
do “Manual de Normas e Procedi-
mentos Administrativos Financeiros e 
Contábeis do Sistema Confere/Cores” 
e do novo layout da Revista do Confe-

Presidente do Confere visita nova sede 
do CORE-MS e elogia atual gestão

A nova sede do CORE-MS vai oferecer mais conforto à categoria e possibilitar a implantação de novos projetos, como a Sala do Representante Comercial

re. Acompanhe a entrevista:

Informativo CORE-MS: Qual sua 

avaliação da estrutura física da nova 

sede do conselho?

Dr. Manoel Affonso: De um novo 
tempo, de uma evolução e necessidade 
natural, para que o regional possa se 
expandir e dar ao representante comer-
cial um atendimento mais qualitativo.

Informativo CORE-MS: Durante a 

visita o senhor fez várias sugestões 

ao presidente do CORE-MS, José 

Alcides. Quais foram as principais 

sugestões?

Dr. Manoel Affonso: Fiz algumas su-
gestões em função de nossa experiência 
em nível Brasil. Saindo de uma sede 
razoavelmente pequena, com custo 
operacional razoavelmente pequeno, ao 
entrar em uma sede daquele tamanho, 
que é bem maior, vai trazer com cer-
teza um custo operacional maior. Isso 
deve ser muito bem avaliado, porque 
o Confere não tem como socorrer  os 
regionais que não tenham capacidade 
econômica de sustentabilidade.

Informativo CORE-MS: Uma sede 

maior vai possibilitar a implantação 

de novos projetos a favor da catego-

ria?

Dr. Manoel Affonso: A atual estrutura 
física, onde as salas são pequenas, já 
não comporta mais a necessidade ope-
racional deste regional. Na nova sede, 
vai haver a Sala do Representante Co-

mercial, que é indispensável que isso 
aconteça. Vai ter um auditório de maior 
qualidade. São carências próprias do 
crescimento do Core de Mato Grosso 
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para melhorar a operação cotidiana do 
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jetivo do Conselho Federal  ao lançar 

o Manual de Normas e Procedimentos 

Administrativos Financeiros e Contá-

beis do Sistema Confere/Cores?
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dos pelo Tribunal de Contas da União, 
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responsabiliza muito mais o gestor 
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da revista é um aprimoramento.
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com novo visual, abriu espaço para 

os estados divulgarem suas potencia-

lidades turísticas?

Dr. Manoel Affonso: O regional 
tem o espaço dele, que vai além da 
atividade do ofício de fiscalização da 
categoria do representante comercial. 
Há um Estado, há uma sociedade toda 
em torno do CORE-MS e por isso o 
regional deve trabalhar para se fazer 
conhecido, divulgar a importância 
do representante comercial no meio 
social e na distribuição da riqueza 
nacional.

E a revista aproveita também para 
mostrar os encantos de Mato Grosso 
do Sul, a maravilha que é o  Pantanal;  
bem como de Maceió, Paraíba, Ceará 
e tantas outras belezas naturais que 
compõem a riqueza de nosso país.

Informativo CORE-MS: O Confere 

tem como meta prioritária a valori-

zação do representante comercial?

Dr. Manoel Affonso: O representante
comercial é o distribuidor da riqueza 
nacional. Ele é o maior gerador de 
tributos do país. Ai, este profissional 
vai desaguar em uma atividade social, 
porque ele cria empregos também em 
sua jornada de trabalho.

De forma que o representante 
comercial precisa ter o valor dele 
reconhecido por todos.

expectativas, avalia presidente José Alcides



articipantes do workshop “Revolution 
Professional Day”, ministrado no dia 
6 de julho pelo professor Rafael de

Medeiros Filho, foram unânimes em aÞ rmar 
que vão adotar mudanças de comportamen-
to, tanto na vida pessoal como proÞ ssional, 
depois que adquiriram novos conhecimentos 
com o evento.

Realizado pelo Sindicato dos Represen-
tantes Comerciais Autônomos e Empresas 
de Representações do MS (SIRECOM 
MS), em parceria com o Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais em MS 
(CORE-MS) e Senac/MS, a iniciativa con-
tou também com o apoio da gráÞ ca Únika.

Apesar do período de seis horas de du-
ração, os participantes de forma unânime 
disseram que o conteúdo do workshop foi 
de alta qualidade, prendendo a atenção de 
todos.

Temas abordados como a globalização, 
aceleração de desenvolvimento pessoal e 
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O SIRECOM MS, com apoio do 
CORE-MS, promoveu no último dia 6 
de julho, das 14 h às 20h30, workshop 
sob o tema “Revolution Professional 
Day”. O evento contou com a parceria 
do Senac MS. O diretor regional do 
órgão, Vitor Mello, manifestou sua 
satisfação em apoiar a realização do 
workshop. “O Senac como uma institui-
ção de educação proÞ ssional tem o de-
ver e missão de apoiar as iniciativas que 
visam a qualiÞ cação dos proÞ ssionais 
que atuam no segmento do comércio, 
bens, serviços e turismo”, disse.

Segundo Vitor Mello, o Senac MS já 
é parceiro do sindicato em outras ações, 
apoiando as iniciativas do presidente 
José Alcides dos Santos que visam o 
aprimoramento proÞ ssional dos repre-
sentantes Comerciais. Para o diretor, 
“a educação profissional, ou seja, a 
qualiÞ cação é capaz de representar um 
diferencial competitivo para àquelas 
pessoas que estão dispostas a investir 
em sua carreira proÞ ssional”.

O apoio do Senac MS consistiu na 
cedência do auditório com todos os 
equipamentos e material de apoio. 

Parceria com Senac MS fortalece ações que visam 
aprimoramento proÞ ssional da categoria

Com relação à preocupação do Senac 
MS em vir a contribuir com a qualiÞ -
cação dos profissionais, Vitor Mello 
observou que se constata hoje no país 
uma demanda grande por educação 
proÞ ssional, pela formação técnica. E o 
Senac, informou o diretor, atua há anos 
nesta frente de proÞ ssionalização da mão 
de obra. “O País vive momento de cres-
cimento e precisa de mão de obra quali-
Þ cada. O Senac busca atender a demanda 
do mercado. Acreditamos que com a 
qualidade do ensino proÞ ssionalizante 
do Senac,  conseguiremos em curto es-
paço de tempo qualiÞ car as pessoas que 
já estão inseridas no mercado e àquelas 
que estão saindo do ensino fundamental 
e médio, buscando uma carreira técnica 
proÞ ssional”, disse.

De acordo com o diretor, é fácil 
ter acesso aos cursos ministrados pelo 
Senac, que possui um portfólio de pro-
gramações bastante extenso em Mato 
Grosso do Sul. Existem os pontos de 
atendimentos presenciais nas unidades 
Þ xas do Senac, que totalizam cinco 
em todo o Estado. O site do Senac é 
outra opção para se informar sobre o 

Diretor regional do Senac MS, Vitor Mello

portfólio dos cursos, oferecendo infor-
mações detalhadas. “Disponibilizamos 
desde cursos rápidos, como também os 
técnicos que podem ter a duração de 

dois anos, garantindo uma formação 
de alta qualidade para que a pessoa 
possa seguir uma carreira proÞ ssio-
nal”, explicou.

Workshop ‘Revolution Professional Day’ provoca mudanças de comportamento

O conteúdo ministrado durante workshop foi considerado de alta qualidade. Dinâmicas reforçaram os ensinamentos transmitidos pelo professor Rafael

proÞ ssional, balança emocional, economia 
doméstica e dinâmicas foram transmitidos 

Professor Rafael, presidente - José Alcides, Patricia e Joelson (SIRECOM MS)

com humor e leveza, facilitando a assimila-
ção por parte dos ouvintes. A interatividade 

também foi um dos pontos positivos do 
encontro.

Para o presidente do SIRECOM MS, 
José Alcides dos Santos, a qualidade do 
workshop, ministrado pelo professor 
Rafael de Medeiros Filho, superou as 
expectativas. Ele só lamentou o fato de ter 
sobrado vagas.

Segundo ele, apesar da ampla divul-
gação do evento feita por diversos canais 
de comunicação que o SIRECOM MS e 
o CORE-MS disponibilizam, tais como 
informativo impresso do CORE-MS; si-
tes do CORE-MS e de parceiros como a 
Fecomércio MS; cartazes distribuídos em 
pontos de circulação dos representantes 
comerciais e telemarketing, o número de 
representantes comerciais que participaram 
do workshop foi pequeno.

“Lamentamos esta falta de interesse 
demonstrada pela categoria, pois a maioria 
dos inscritos neste evento foram vendedo-
res e empresários da cidade. Foi uma pena 
os proÞ ssionais da área da representação 
comercial não terem se atentado para a 
importância desta oportunidade de apren-
dizado e aprimoramento profissional”, 
comentou.

Mudanças de comportamento
Os participantes elogiaram o conteúdo e 

a forma com que o workshop foi ministra-
do pelo professor Rafael Medeiros Filho, 
proÞ ssional formado em Administração de 
Empresas, especialista em Recursos Hu-
manos, palestrante em 24 estados do País, 
que possui larga experiência empresarial.

Para o programador de Sistemas Mar-
celo Ferreira, participar do workshop foi 
muito proveitoso. Segundo ele, “o que o 
professor passou para gente, se for colo-
cado em prática, pode promover muitas 
mudanças em nossa vida, não só no aspecto 
profissional como pessoal. Temos que 
sempre buscar nos atualizar, mantendo-nos 

motivados. A dinâmica deste workshop 
foi muito boa, com interatividade o tempo 
todo”.

O vendedor Giliar Aparecido Gonçal-
ves de Moraes disse que o workshop foi 
uma grande oportunidade de aprendizado. 
“Comecei a trabalhar na área de vendas 
agora e hoje aprendi muita coisa. Eu sei 
que tenho potencial para esta proÞ ssão e o 
que foi ensinado pelo professor Rafael vai 
acelerar o meu desenvolvimento proÞ ssio-
nal”, declarou.

Ednilson da Costa, que também atua na 
área de vendas, considerou o conteúdo do 
workshop bastante satisfatório. Para ele, 
foi uma grande oportunidade de se espe-
cializar em sua proÞ ssão. “O que aprendi 
vai promover mudanças de comportamento 
em minha vida pessoal e proÞ ssional. O 
conteúdo transmitido foi tão interessante 
que não deu tempo nem de nos cansarmos, 
apesar do longo período de aprendizado”, 
avaliou.

Representante comercial, Zenilde Lima 
Fajioni aÞ rmou que o workshop foi de uma 
importância muito grande para sua vida. De 
acordo com ela, o professor Rafael possui 
uma dinâmica muito boa. “Ele é muito claro 
quanto ao conteúdo que quer transmitir e 
ainda coloca em seus ensinamentos um 
toque de humor, evitando o cansaço destas 
várias horas de ensinamento”. Zenilde ex-
pôs que o workshop vai fazer com que ela 
saia da zona de acomodação.

Para Zenilde, “foi uma falta de consi-
deração e valorização por parte de nossa 
categoria termos um evento deste porte e 
sequer as vagas terem sido preenchidas 
em sua totalidade. Oportunidade como esta 
oferecida pelo nosso sindicato não pode 
ser perdida. Os representantes comerciais 
precisam ser mais participativos”.

Entre os participantes, entrevistamos 

também o empresário campo-granden-
se Rogério Vieira Poletto, que viu no 
workshop uma grande oportunidade de ob-
ter mais conhecimento para fazer com que 
sua empresa se desenvolva com maior rapi-
dez. “Vamos disseminar os conhecimentos 
adquiridos hoje. Recebemos informações 
que vão promover melhorias, fazer com 
que nos tornemos uma nova versão, de um 
proÞ ssional do futuro. Aprendi muito com 
o professor Rafael.

Este treinamento mexeu comigo. E 
não poderia deixar de comentar que um 
workshop por R$ 25,00 é dado. E eu per-
gunto: cadê os representantes comerciais?; 
cadê esse pessoal que deveria estar aqui? Se 
viessem todos os representantes comerciais 
de Campo Grande faltaria espaço nesta 

sala”, criticou.
“Este workshop representou uma

chance para nós e nossos funcionários
de crescimento proÞ ssional. O mercado
está crescendo, mostrando que Campo
Grande é uma cidade de oportunidades,
por isso precisamos nos qualiÞ car. Este
trabalho é fantástico, abrindo nossos olhos,
representando um leque para o que está
acontecendo”.

A opinião é do empresário Gilvan Paes
da Silva, que elogiou o conteúdo do trei-
namento. “Pudemos exercitar e entender
bem o que nos foi transmitido. Vamos levar
os aprendizados de hoje para aplicarmos 
em nosso dia a dia, beneÞ ciando nossos
clientes. Valeu à pena! O SIRECOM MS 
está de parabéns!”

Presidente José Alcides agradeceu a parceria do Senac MS, qualiÞ cando a instituição como um dos grandes 
apoiadores das ações promovidas pelo Sirecom MS
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O conteúdo ministrado durante workshop foi considerado de alta qualidade. Dinâmicas reforçaram os ensinamentos transmitidos pelo professor Rafael
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Professor Rafael, presidente - José Alcides, Patricia e Joelson (SIRECOM MS)

com humor e leveza, facilitando a assimila-
ção por parte dos ouvintes. A interatividade 

também foi um dos pontos positivos do 
encontro.

Para o presidente do SIRECOM MS, 
José Alcides dos Santos, a qualidade do 
workshop, ministrado pelo professor 
Rafael de Medeiros Filho, superou as 
expectativas. Ele só lamentou o fato de ter 
sobrado vagas.

Segundo ele, apesar da ampla divul-
gação do evento feita por diversos canais 
de comunicação que o SIRECOM MS e 
o CORE-MS disponibilizam, tais como 
informativo impresso do CORE-MS; si-
tes do CORE-MS e de parceiros como a 
Fecomércio MS; cartazes distribuídos em 
pontos de circulação dos representantes 
comerciais e telemarketing, o número de 
representantes comerciais que participaram 
do workshop foi pequeno.

“Lamentamos esta falta de interesse 
demonstrada pela categoria, pois a maioria 
dos inscritos neste evento foram vendedo-
res e empresários da cidade. Foi uma pena 
os proÞ ssionais da área da representação 
comercial não terem se atentado para a 
importância desta oportunidade de apren-
dizado e aprimoramento profissional”, 
comentou.

Mudanças de comportamento
Os participantes elogiaram o conteúdo e 

a forma com que o workshop foi ministra-
do pelo professor Rafael Medeiros Filho, 
proÞ ssional formado em Administração de 
Empresas, especialista em Recursos Hu-
manos, palestrante em 24 estados do País, 
que possui larga experiência empresarial.

Para o programador de Sistemas Mar-
celo Ferreira, participar do workshop foi 
muito proveitoso. Segundo ele, “o que o 
professor passou para gente, se for colo-
cado em prática, pode promover muitas 
mudanças em nossa vida, não só no aspecto 
profissional como pessoal. Temos que 
sempre buscar nos atualizar, mantendo-nos 

motivados. A dinâmica deste workshop 
foi muito boa, com interatividade o tempo 
todo”.

O vendedor Giliar Aparecido Gonçal-
ves de Moraes disse que o workshop foi 
uma grande oportunidade de aprendizado. 
“Comecei a trabalhar na área de vendas 
agora e hoje aprendi muita coisa. Eu sei 
que tenho potencial para esta proÞ ssão e o 
que foi ensinado pelo professor Rafael vai 
acelerar o meu desenvolvimento proÞ ssio-
nal”, declarou.

Ednilson da Costa, que também atua na 
área de vendas, considerou o conteúdo do 
workshop bastante satisfatório. Para ele, 
foi uma grande oportunidade de se espe-
cializar em sua proÞ ssão. “O que aprendi 
vai promover mudanças de comportamento 
em minha vida pessoal e proÞ ssional. O 
conteúdo transmitido foi tão interessante 
que não deu tempo nem de nos cansarmos, 
apesar do longo período de aprendizado”, 
avaliou.
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Fajioni aÞ rmou que o workshop foi de uma 
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acordo com ela, o professor Rafael possui 
uma dinâmica muito boa. “Ele é muito claro 
quanto ao conteúdo que quer transmitir e 
ainda coloca em seus ensinamentos um 
toque de humor, evitando o cansaço destas 
várias horas de ensinamento”. Zenilde ex-
pôs que o workshop vai fazer com que ela 
saia da zona de acomodação.

Para Zenilde, “foi uma falta de consi-
deração e valorização por parte de nossa 
categoria termos um evento deste porte e 
sequer as vagas terem sido preenchidas 
em sua totalidade. Oportunidade como esta 
oferecida pelo nosso sindicato não pode 
ser perdida. Os representantes comerciais 
precisam ser mais participativos”.

Entre os participantes, entrevistamos 

também o empresário campo-granden-
se Rogério Vieira Poletto, que viu no 
workshop uma grande oportunidade de ob-
ter mais conhecimento para fazer com que 
sua empresa se desenvolva com maior rapi-
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que vão promover melhorias, fazer com 
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proÞ ssional do futuro. Aprendi muito com 
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Este treinamento mexeu comigo. E 
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workshop por R$ 25,00 é dado. E eu per-
gunto: cadê os representantes comerciais?; 
cadê esse pessoal que deveria estar aqui? Se 
viessem todos os representantes comerciais 
de Campo Grande faltaria espaço nesta 

sala”, criticou.
“Este workshop representou uma
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está crescendo, mostrando que Campo
Grande é uma cidade de oportunidades,
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trabalho é fantástico, abrindo nossos olhos,
representando um leque para o que está
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bem o que nos foi transmitido. Vamos levar
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Palestra sobre aposentadoria supera 
expectativas, avalia presidente José Alcides

om auditório lotado, o  SI-
RECOM-MS por intermédio 
do  P rog rama  de  Educação

Previdenciária (PEP) realizou no 
último dia 8 de junho, às 9 horas, no 
auditório do Sindicato, palestra gratui-
ta sob o tema “Deveres e Direitos da 
Previdência Social. A Aposentadoria do 
Representante Comercial”.

A palestra foi ministrada pela acadê-
mica de Direito Edna Nunes Gonçalves, 
que há 25 anos presta serviço público 
no INSS, onde exerce a função de chefe 
da SAIS (Seção de Administração de 
Informações de Segurados).

Entre os objetivos do PEP, destacou 
Marise Lima de Souza  (Gerência do 
INSS, em Campo Grande), o programa 
tem com principal meta levar informa-
ções aos cidadãos para garantir os seus 
direitos previdenciários, evitando a ação 
de atravessadores.

O evento contou com a participação 
ativa dos representantes comerciais, que 
aproveitaram a oportunidade para fazer 
questionamentos e tirar  dúvidas.

A palestrante Edna explicou todas as 
situações em que o contribuinte passa a 
ter direito aos benefícios da Previdência 
Social.

Devido ao grande interesse demons-
trado durante a palestra, a equipe do PEP 
vai fazer atendimento individual com os 
representantes comerciais, auxiliando-
-os na organização da documentação 
para facilitar o momento de requisitar 
a aposentadoria. “Se a documentação 
estiver em ordem, a aposentadoria sai 
na hora”, garantiu Marise.

Palestrante Edna, presidente do SIRECOM-MS - José Alcides - e a coordenadora do PEP, Marise

A equipe do PEP se dispôs ainda a 
ministrar o “Curso para Disseminado-
res Externos”, que será promovido em 
parceria com o SIRECOM-MS, com 
objetivo de oferecer a oportunidade 
aos participantes de adquirirem infor-
mações aprofundadas sobre os direitos 
e deveres previdenciários.

Avaliação positiva
O presidente do SIRECOM-MS, 

José Alcides dos Santos, considerou que 
o evento superou as expectativas. Para 
ele, “a iniciativa foi muito válida, indo 
além de nossas expectativas. Ficamos 
satisfeitos com o número de participan-
tes e com o interesse manifestado pelos 
representantes comerciais”.

Segundo o presidente José Alcides, 
“é também de suma importância o aten-
dimento personalizado que a equipe do 
PEP vai prestar para os participantes 
deste evento, ajudando-os a organizar 
a documentação, para que não tenham 
problemas na hora de requisitar a apo-
sentadoria”.

A palestrante Edna declarou sua 
satisfação em receber um feed-back 
positivo por parte dos representantes 
comerciais. Ela disse que a participação 
da categoria superou as expectativas. 
“Os representantes comerciais são bem 
participativos. Eles apresentaram dúvi-
das bem pertinentes. Este encontro foi 
muito válido”, comentou.

Atendendo solicitações, Edna anun-
ciou que será estudada uma forma de 
fazer atendimentos individualizados, 
mediante agendamento, veriÞ cando no 

sistema como esta a situação de cada 
representante comercial perante à Pre-
vidência Social.

Nota 10
Esta foi a avaliação feita por Airton 

Farinha. “Esclareceu todas as minhas 
dúvidas. Eu estou para aposentar agora, 
daqui 30 dias, com 35 anos de contri-
buição e 50 anos de idade”, disse o 
representante comercial.

Participar do evento foi de extrema 
importância para Farinha, pois ao ob-
ter informações corretas por meio da 
palestra, evitou que ele movesse ação 
judicial contra a Previdência Social. “Eu 

já estava arrumando advogado devido à 
informações equivocadas”, observou. 
Ele elogiou também o atendimento 
individualizado que será prestado pela 
equipe do PEP, resolvendo caso a caso.

Outro representante comercial que 
elogiou a iniciativa foi João Vieira de 
Souza. “Os assuntos abordados durante 
a palestra foram extremamente impor-
tantes e recorrentes principalmente para 
o representante comercial, porque não 
temos tempo de irmos às agências da 
Previdência Social. O fato da Previdên-
cia Social vir até ao SIRECOM-MS veio 
ao encontro da valorização da catego-
ria”, aÞ rmou.

C

Coordenadora Marise distribuiu sacolas ecológidas durante o evento Foram sorteados kits contendo bonés e sacolas ecológicas Palestrante Edna tirou todas as dúvidas dos participantes



uma inovação do Conselho que consiste em orientar as Prefeituras Municipais sobre a 
obrigatoriedade de se exigir o registro proÞ ssional para efeito de recolhimento do ISSQN 
(imposto sobre serviços de qualquer natureza), conforme preconiza o artigo 21 da Lei

4.886/65. O Conselho acredita que agindo em conjunto com as prefeituras, orientando e esclare-
cendo sobre as obrigatoriedades, estaremos evitando não só o exercício irregular, mas também 
diminuindo a concorrência desleal.

Outra inovação é que estamos orientando as Representadas/Indústrias que contratem apenas 
representantes devidamente habilitados e em dia com suas obrigações decorrentes do seu registro, 
evitando ações trabalhistas. Só pode exercer a representação comercial quem está devidamente 
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É

CORE em Ação:

CORE em Movimento:
É um projeto que estamos viabilizando ainda para 2013. 

Ele consiste em levar uma equipe da Fiscalização aos eventos, 
dentro do Estado, onde possam existir possíveis Indústrias 
ou Distribuidores que estarão demonstrando seus produtos 
na intenção que apareça um representante para que faça a 
intermediação do seu produto ou serviço, com o consumidor 
Þ nal. O Conselho entraria orientando às partes e disponibili-
zando todo o suporte para emissão de carteiras, certiÞ cados 
e Certidões de regularidade, bem como, o passo a passo para 
que o proÞ ssional interessado em ser representante se torne 
um representante habilitado.

DRª ANA GRAZIELA ACOSTA SILVA (DEP. JURÍDICO DO SIRECOM-MS)  - OAB/MS 7.710 - Email: sinrecoms@terra.com.br

ConÞ ra no portal www.corems.org.br, no menu EDITORIAS > COLUNA JURÍDICA, 
outros artigos, que abordam assuntos de interesse da categoria.

Coluna TIRA-DÚVIDAS

Conforme dispõe a lei 4886/65 
e 8420/92 é proibida a cláusula “del 
credere”, que signiÞ ca o desconto in-
devido feito pela representada, do valor 
referente as duplicatas que os clientes 
não pagam, das comissões a que o re-
presentante comercial tem direito.

O representante não tem responsa-
bilidade pelo crédito concedido pela 
representada, não sendo avalista da 
venda e por isso a empresa não pode 

As empresas representadas podem descontar os valores não 

pagos pelos clientes das comissões dos representantes?

fazer o referido desconto.
Tal proibição existe desde maio 

de 1.992, quando por força da Lei 
8.420/92 as empresas Þ caram proibidas 
de descontar de seus representantes 
comerciais o valor relativo ao débito 
do cliente.

Entendeu o legislador que o repre-
sentante comercial não é responsável 
ou co-responsável por este débito.

Conforme o art. 43 de tal lei: “Art. 

43. É vedada no contrato de represen-
tação comercial a inclusão de cláusulas 
del credere.”

Existindo contrato escrito ou não, a 
prática do “del credere” é ilegal.

O representante só será co-devedor, 
se enviar a representada algum docu-
mento onde declara ser formalmente 
responsável pela dívida.

Em tal hipótese, se o cliente dei-
xar de pagar, a representada poderá 

descontar todo o valor da venda da 
comissão do representante, sendo 
que este terá que liquidá-la em nome 
do cliente.

Com exceção à situação supra-
citada, o risco do negócio é sempre 
da empresa representada e, sendo 
assim, o representante comercial 
não responde pelo inadimplemento 
do cliente.
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ste assunto, apesar de sua aborda-
gem frequente, sempre é alvo de 
dúvidas na prática, motivo este

que, se faz relevante seu estudo.
Quando se fala em prescrição, está 

se referindo a direitos que se não 
exercidos em tempo hábil, não mais 
poderão ser exercidos, por estarem 
prescritos.

Primeiramente, lembrando rapida-
mente do principal direito com refe-
rência a Representação Comercial, a 
INDENIZAÇÃO, onde então, deverá 
ser analisado quando será cabível a 
indenização resultante do contrato de 
Representação Comercial, quando esta 
será exigível, lembrando que este as-
sunto já foi abordado em outros artigos 
jurídicos, conforme a seguir:

Quando a rescisão do contrato 
é sem justa causa: Se a rescisão for 
imotivada de iniciativa da parte do 
Representante Comercial, este não terá 
direito a indenização prevista no artigo 
27, “j” da Lei 8.420/92.

Se a rescisão for de iniciativa da 
parte representada em contrato por 
prazo indeterminado, esta terá que 
indenizar o Representante Comercial 
em 1/12 avos sobre o total da retri-
buição auferida durante o tempo em 
que exerceu a representação, mais o 
aviso prévio, se o contrato durou mais 
de seis meses, (aviso prévio mínimo 
de 30 dias) que poderá ser indeniza-
do, pelo valor de um terço da média 
da comissão dos últimos três meses. 

A Prescrição no contrato de Representação Comercial

Artigo 34 da Lei nº. 4.886/65, já se 
a rescisão for de iniciativa da parte 
representada em contrato por prazo 
determinado(certo), o valor corres-
ponderá a média mensal auferida até 
a data da rescisão, multiplicada pela 
metade dos meses que ainda faltariam 
para terminar o prazo do contrato.

Quando a rescisão do contrato é 
com justa causa: Se o fato caracteri-
zador da justa causa for de autoria do 
Representante Comercial, este nada de-
verá receber além de eventual comissão 
pendente (Lei nº. 4.886/65, artigo 35).

Porém, se o ato que caracterizou 
a justa causa foi de iniciativa da re-
presentada, esta deverá indenizar o 
Representante Comercial como se esta 
tivesse rescindido o contrato imotiva-
damente.

Ou seja, sendo o contrato de Re-
presentação Comercial rescindido por 
vontade da Representada imotivada-
mente, ou, por iniciativa do Represen-
tante Comercial devido a motivo oca-
sionado pela Representada em acordo 
com o artigo 36 da Lei 4.886/65, será 
cabível a indenização.

Ultrapassada a fase acima, volta-se 
ao tema principal deste artigo, que é a 
prescrição na Representação Comer-
cial. Este assunto foi escolhido devido 
à repetitiva dúvida relacionada a legis-
lação trabalhista, a qual, limita o pleito 
aos últimos cinco anos de atividade, 
porém esta legislação não se aplica a 
Representação Comercial, que é regi-
das pelas seguintes leis especíÞ cas: Lei 

4.886/65 e alterações da Lei 8.420/92 e 
Lei 12.246/2010.

A prescrição na Representação 
Comercial é diciplinada no artigo 44, 
parágrafo único da Lei8.420/92.

“Art. 44. No caso de falência do 
representado as importâncias por ele 
devidas ao representante comercial, 
relacionadas com a representação, in-
clusive comissões vencidas e vincendas, 
indenização e aviso prévio, serão consi-
derados créditos da mesma natureza dos 
créditos trabalhistas. (Incluído pela Lei 
nº 8.420, de 8.5.1992)”

“Parágrafo único. Prescreve em cin-
co anos a ação do representante comer-
cial para pleitear a retribuição que lhe é 
devida e os demais direitos que lhe são 
garantidos por esta lei. (Incluído pela 
Lei nº 8.420, de 8.5.1992) “(negritado).

Concluindo, começa-se essa con-
tagem do prazo prescricional de cinco 
anos da rescisão, término nas relações 
contratuais entre Representante Co-
mercial e Representada, seja o contrato 
escrito ou verbal, momento este que se 
orienta que o Representante Comercial 
faça prova da data desse término, res-
cisão.

Isso signiÞ ca que, a partir da rescisão 
entre Representante Comercial e Re-
presentada, o Representante Comercial 
tem cinco anos para pleitear direitos 
referentes à Representação Comercial 
no Poder Judiciário, se o Representante 
Comercial, por exemplo, não receber a 
indenização que tinha direito e deixou 
esgotar esse prazo de cinco anos após a 

rescisão, seu direito ao recebimento da 
eventual indenização estará atingido 
pela prescrição, não mais podendo este 
Representante Comercial exigir seu 
pagamento, prazo prescricional este, o 
qual, deve o Representante Comercial 
estar atento.

Porém, ao exercer o seu direito, 
ajuizando uma ação judicial, os direi-
tos pleiteados em sua demanda terão 
apreciação garantida pelo judiciário, 
não mais correndo a prescrição após 
o ajuizamento da mesma, inclusive, 
o pleito (ação judicial) não será 
limitado aos últimos cincos, como 
nas leis trabalhistas, sendo que na 
ação pertinente a Representação Co-
mercial, deverá ser analisado todo o 
período de prestação de serviço entre 
Representante Comercial e Represen-
tada, principalmente quando se busca 
o valor da indenização, conforme 
acima mencionado, nas hipóteses de 
cabimento.

Outrossim, apesar de não se encai-
xar na legislação trabalhista, o caput 
do artigo 44 acima exposto dispõe 
que o recebimento das verbas resci-
sórias decorrentes da Representação 
Comercial terão a mesma natureza 
privilegiada dos créditos trabalhistas 
em caso de falência da Representada, 
o que é uma proteção da lei especíÞ ca 
de Representação Comercial.

Fique Legal
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 

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 

O portal do CORE-MS disponibiliza RSS, através do qual, de uma maneira 
prática, você vai assinar canais de informações em um único lugar. Você pode 
optar em receber as seguintes categorias:
- Todos 
- Somente Notícias

Faça a notícia correr atrás de você

- Somente eventos (Agenda)
- Somente Galerias (fotos, vídeos e áudios)

E
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Sirecom-MS garante desconto de 50% 
em diária de hotel pousada de Bonito

onvênio Þ rmado no último dia 21 
de maio, às 9 horas, entre o Sindi-
cato dos Representantes Comer-

ciais Autônomos e Empresas de Represen-
tações do MS (SIRECOM MS) e o hotel 
pousada Solar do Cerrado, da cidade de 
Bonito, vai render à categoria um duplo 
benefício: será cobrado, de segunda-feira 
à sexta-feira, o valor Þ xo de R$ 60,00 
pela diária (o que equivale o desconto de 
50%  sobre o valor normal) e nos Þ nais de 
semana o desconto será de 20%.

O diretor do hotel, Edson Moraes, 
acompanhado do representante comercial 
Mário Márcio Franco, durante a assinatu-
ra do convênio, destacou que o Solar do 
Cerrado é tradicional em Bonito, fundado 
em 1996.

Segundo Edson Moraes, o represen-
tante comercial sempre está viajando e 
quando está fora de casa precisa de um 
lugar confortável para descansar. “E essa 
é a nossa proposta, que este proÞ ssional 
tenha na região de Bonito um lugar para 
o seu descanso como se estivesse em sua 
própria casa”, disse.

A maioria dos representantes co-
merciais, informou o diretor, ao viajar a 
trabalho a Bonito acabava hospedando-se 
em Jardim com o objetivo de economizar 
com relação aos custos de hospedagem. 
Agora, com o convênio, “o Solar do 
Cerrado passa a oferecer para a categoria, 
de segunda-feira à sexta-feira, um preço 
Þ xo que concorre tranquilamente com 
Jardim e demais cidades da região, até 
um pouco mais barato principalmente se 

for levado em conta o conforto do nosso 
hotel”. Edson Moraes acrescentou ainda 
que “nos Þ nais de semana vamos oferecer 
o desconto especial de 20% não só para 
o proÞ ssional, como também para sua 
família”.

O Solar do Cerrado disponibiliza aos 
seus clientes um espaço agradável; café 
da manhã completo; recepção 24 horas; 
estacionamento fechado e seguro; piscina; 
todos os apartamentos têm varanda; entre 
outros atrativos.

Nos Þ nais de semana, orientou o di-
retor, é prudente que se faça uma reserva 
antecipada, pois geralmente o hotel está 
lotado. Já durante a semana, a reserva 
pode ser feita no próprio dia. “Basta te-
lefonar para o hotel no período da manhã 
e à noite o representante vai se hospedar 
tranquilamente”.

O proÞ ssional para obter os benefícios 
do convênio deverá apresentar a carteiri-
nha do representante comercial, que é sua 
identidade proÞ ssional.

Para o presidente do SIRECOM-MS, 
José Alcides dos Santos, o convênio 
Þ rmado com o Solar do Cerrado é mais 
um importante benefício que o sindicato 
vai oferecer à categoria. “Fiquei satisfei-
to com esta parceria, pois os descontos 
oferecidos são expressivos. Além de ter 
o custo reduzido com relação à hospeda-
gem durante a semana, os representantes 
comerciais vão levar sua família para 
passear em Bonito, usufruindo de des-
contos especiais com relação às diárias 
do Solar do Cerrado”, comentou.

Presidente José Alcides e diretor Edson Moraes durante assinatura do convênio

Representante Mário Márcio, presidente José Alcides e diretor Edson Moraes
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E VENTO FESTIVO

Assembleia Legislativa de MS 
homenageia Representante 

Comercial no dia 26 de setembro

Durante solenidade realizada no ano passado, 21 representantes comerciais foram homenageados pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade, graças à lei de autoria do deputado estadual Marcio Fernandes

A solenidade comemorativa deste ano terá apresentação do Coral da Assembleia Legislativa de MS

omentos de grande emoção estão 

reservados para a 2ª edição da so-

lenidade comemorativa ao Dia do

Representante Comercial Autônomo, data 

instituída em MS graças à lei 4.216 de 2012, 

de autoria do deputado estadual Márcio 

Fernandes (PTdoB), vice-líder do Governo. 

A data oÞ cial da comemoração é 1º de 

outubro, quando se festeja também o Dia 

Pan-Americano do Representante Comercial. 

A Assembleia Legislativa de MS estará 

homenageando no próximo dia 26 de se-

tembro, a partir das 19 horas, no Plenário 

Júlio Maia, personalidades da representação 

comercial pelos seus relevantes serviços 

prestados à sociedade. “No ano passado, 

com o plenário da Assembleia Legislativa 

de MS lotado, não teve quem não se emo-

cionou ao ver proÞ ssionais que dedicam às 

suas vidas à representação comercial terem 

o seu trabalho reconhecido e valorizado. Foi 
uma das solenidades mais emocionantes 
que já presenciei”, avaliou o presidente do 
Conselho Regional dos Representantes Co-
merciais em MS (CORE-MS), José Alcides 
dos Santos.

Da mesma forma que em 2012, os ho-
menageados receberão do deputado Márcio 
Fernandes um DVD personalizado com as 
Þ lmagens realizadas durante a solenidade, 

eternizando o momento histórico de reco-

nhecimento proÞ ssional.

Uma das atrações da noite será a apre-

sentação do Coral da Assembleia Legisla-

tiva de MS, que dará brilho e encantamento 

à solenidade.

Para Márcio Fernandes, “fomos felizes 

em ser o autor deste projeto de lei, aprovado 

por unanimidade pelos demais deputados, 
sendo instituído o Dia do Representante 
Comercial Autônomo em MS”.

Confere condecora presidente do CORE-MS 
com título de comendador

Presidente do CORE-MS, José Alcides, recebe título de comendador das 
mãos do diretor-tesoureiro do Confere, dr. Rodolfo Tavares

Ao participar recentemente da programação da Plenária 2013 do Conselho Federal dos Representantes 
Comerciais, o presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais de MS, José Alcides dos 
Santos, foi condecorado pelo diretor-tesoureiro do Confere, dr. Rodolfo Tavares.

O presidente do CORE-MS recebeu, na oportunidade, uma comenda pelos relevantes serviços prestados 
à categoria da Representação Comercial.

Em seu discurso, dr. Rodolfo Tavares ressaltou que é uma honra condecorar o presidente do conselho, 
visto que “é de reconhecimento público as atividades desenvolvidas pelo Senhor Alcides no CORE-MS”.

Dr. Rodolfo enalteceu também a força de superação do presidente José Alcides, que mesmo diante da 
perda de sua esposa, Marlene Ganica, não se entregou, dando continuidade com zelo ao seu trabalho.

Para o presidente José Alcides, foi uma alegria muito grande ter sido agraciado com este reconhecimento 
por parte do Confere, principalmente porque, “por intermédio desta condecoração, elevamos e fortalece-
mos ainda mais a imagem de credibilidade do CORE-MS, motivando-nos a continuarmos nossa luta, com 
determinação, em defesa dos interesses da categoria”. 

M


