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Presidente do SIRECOM-MS e do 
CORE-MS é homenageado com 
Diploma de Mérito Econômico

A homenagem foi prestada ao presidente dos órgãos, José Alcides 
dos Santos, pela Assembleia Legislativa de MS e pelo Conselho 
Regional de Economia de MS (Corecon/MS), durante solenidade 
realizada no dia 11 de agosto.

Segundo o Corecon/MS, José Alcides dos Santos faz por merecer 
a homenagem “por sua competência como empresário, que há década 
colabora com os representantes comerciais do Estado de Mato Grosso 
do Sul, na diretoria do CORE-MS e do SIRECOM-MS, chegando 
à presidência de ambas as instituições e pelo entusiasmo com que 
conduz seus empreendimentos”.

Sindicato promove 
palestra para 

esclarecer sobre 
‘pedágio no MS’

A parceria entre o SIRECOM-MS e o 
Conalt resultou na realização de pales-
tra sob o tema “Pedágio no MS: como 
se preparar no cenário de mudanças”, 
proferida pelo professor Ary Eduardo.

O recente evento contou com a 
presença maciça dos representantes 
comerciais inscritos.

O diretor Oswaldo Fernandes (foto) 
ao fazer o seu pronunciamento no en-
cerramento, pediu para que os presentes 
estimulassem aos demais colegas repre-
sentantes comerciais a se associarem no 
sindicato, fortalecendo assim a represen-
tatividade da categoria.
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com alegria que anunciamos a rea-
lização da festa do Dia Pan-Ameri-
cano do Representante Comercial,

programada para o próximo dia 3 de ou-
tubro (sexta-feira), às 20 horas, no Ondara 
Buffet.

O SIRECOM-MS, com apoio do CO-
RE-MS, já iniciou os preparativos. Será 
uma noite em que a categoria vai viver 
momentos de aprendizado com a palestra 
que será proferida pelo bem-sucedido 
empresário de nossa Capital - Adilson 
Puertes; de emoção com a solenidade 
de homenagem, quando um pioneiro 
da Representação Comercial terá o seu 
trabalho reconhecido; de entretenimento 
e confraternização com o jantar que será 
servido aos convidados. Tudo está sendo 
preparado com muito carinho.

Apesar deste ano ter se revelado 
muito difícil do ponto de vista eco-
nômico e atribulado socialmente, 
conseguimos importantes avanços. Hoje 
o conselho e o sindicato encontram-se 
instalados em uma ampla e confortável 
sede, oferecendo estrutura para um 
melhor atendimento aos representantes 
comerciais.

Em maio, realizamos de forma iné-
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SIRECOM-MS inicia preparativos para 
Festa do Representante Comercial

dita um jantar em homenagem ao Dia 
das Mães. O evento foi um sucesso, 
graças a participação das famílias da 
representação comercial.

O SIRECOM-MS, a cada dia,  desen-
volve-se mais com o apoio da Fecomér-
cio/MS, destacando-se em suas ações com 
sua produtiva participação no Sistema de 
Excelência Sindical (SEG’s).

O CORE-MS deu início à implanta-
ção do Modelo de Excelência em Gestão 
(MEG), também com apoio da Fecomér-
cio/MS. Todas as ações que vêm sendo 
realizadas, tanto pelo conselho quanto 
pelo sindicato, têm como objetivo maior a 
valorização da Representação Comercial.

Paulatinamente, temos conseguido 
transformar a sede do CORE-MS e do 
SIRECOM-MS na “Casa do Represen-
tante Comercial”. O próximo passo será 
a implantação da “Sala do Representante 
Comercial”, dotada de toda a infraestru-
tura necessária para dar suporte princi-
palmente aos proÞ ssionais do interior.

Mas para que possamos avançar 
cada vez mais, garantir essas e outras 
conquistas a favor da categoria, é neces-
sária a participação dos representantes 
comerciais. E uma das maneiras é pres-

tigiando os eventos promovidos pelo 
sindicato, além de fortalecer o órgão 
tornando-se um associado. Somente 
com a união de forças teremos uma 
representatividade forte.

Concluindo, não poderíamos deixar de 
agradecer a categoria por mais uma vez 
conÞ ar em nosso trabalho. Fomos reelei-
tos com apoio maciço dos representantes 
comerciais votantes. Que possamos, 
diretoria, colaboradores e os represen-
tantes comerciais, caminhar juntos na 
luta pela valorização da Representação 
Comercial.

A festa em homenagem ao Dia Pan-
-Americano do Representante Comercial 
deste ano, agendada para o próximo dia 
3 de outubro, às 20 horas, no Ondara 
Buffet, em Campo Grande, terá a partici-
pação especial do bem-sucedido empre-
sário campo-grandense Adilson Amorim 
Puertes (foto), que por meio da palestra 
“Degustando a vida”, vai compartilhar 
com os convidados sua experiência de 
vida e proÞ ssional.

O empresário é casado, tem 52 anos, 

Empresário Adilson Puertes vai compartilhar sua 
experiência de vida e proÞ ssional com a categoria

formou-se em Economia pela Faculdade 
de Economia Fundação Armando Alva-
res Penteado (1980-1984); pós-gradua-
do em Administração Financeira  pela 
Fundação Getúlio Vargas (1984-1986). 
Teve trajetória proÞ ssional de destaque 
na Johnson & Johnson, de 1980 a 1986, 
onde exerceu as funções de Analista 
Financeiro, Analista Econômico Es-
tratégico e Financeiro e Supervisor de 
Marchadising.

Em 1989, Adilson Puertes conseguiu 
realizar seu grande sonho que era 
ser dono de seu próprio negócio 
com as inaugurações das empresas 
StudioA e Sierra Móveis, hoje 
reconhecidas entre as lojas mais 
conceituadas do segmento.

Mas até chegar a uma posição 
consolidada no mercado, o empre-
sário viveu experiências marcantes. 
“Certas decisões geraram consequ-
ências sérias na minha vida, algu-
mas positivas e outras nem tanto”, 
disse o empresário.

Durante a palestra, a qual 
prefere chamar de “testemunho 

de vida”, Adilson Puertes vai fazer uma 
viagem ao passado, revelando sem cen-
suras os pontos positivos e negativos das 
decisões que tomou em âmbito pessoal 
e proÞ ssional.

Nas diferentes fases, Adilson Puertes 
passou por separação de casamento, 
ruptura de sociedade, perdas de parente, 
quebra Þ nanceira e ele acredita que, a 
medida que for resgatando sua história 
de vida, muitos vão se identiÞ car por 
já terem ou estarem vivendo algumas 
das situações expostas; outros poderão 
absorver como aprendizado e a partir 
daí tomarem as decisões certas. “O mais 
importante é que àqueles que não passa-
ram por algumas dessas fases, tentarem 
aprender com aquilo que o outro sofreu, 
ou com as decisões acertadas do outro”, 
observou.

“As vezes ficamos aprisionados 
pelos erros que cometemos, achando 
que fomos culpados”, comentou Adil-
son Puertes, que pretende encerrar sua 
palestra com uma exposição que pode 
fazer a diferença na vida de muitos dos 
convidados presentes.
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ELEIÇÃO

E

José Alcides dos Santos é reconduzido 
à presidência do CORE-MS

m pleito eleitoral realizado pelo Sin-
dicato dos Representantes Comer-
ciais Autônomos e Empresas de

Representações do MS (SIRECOM-MS), 
no último dia 30 de maio, das 9 h às 
15 h, o Conselho Regional dos Repre-
sentantes Comerciais do Estado de MS 
(CORE-MS) elegeu os conselheiros para 
compor a sua nova diretoria para o triênio 
2014/2017. A eleição teve participação 
de chapa única, sendo reconduzido por 
unanimidade à presidência da entidade, 
José Alcides dos Santos.

A nova diretoria é composta ainda 
por Amarildo de Souza; Grimaldo Ma-
cário da Cunha; Jairo Jorge Duarte de 
Rezende; Lionézio Duarte Rezende; 
Oswaldo Fernandes; Sérgio Koshi 
Tsukumi; Valdemiro Evaldo Hentschke 
e Valdir Cortez.

O assistente jurídico do Conselho 
Federal dos Representantes Comerciais 
(Confere) Paulo Porto auxiliou para que 
todos os procedimentos realizados pelo 
SIRECOM-MS  garantissem uma eleição 
democrática, transparente e em conformi-
dade com a legislação.

Na opinião de Paulo Porto, a eleição 
foi um sucesso, “transcorreu tudo dentro 
do previsto. O Sindicato processou a elei-
ção para composição dos membros que 
vão exercer o mandato de 2014/2017 no 
CORE-MS, com participação expressiva 
dos associados, atingindo 84% do quorum 
dos candidatos aptos a votar”.

Segundo o assistente jurídico, a 
chapa eleita é composta por membros 
que o trabalho é reconhecido, razão 
pela qual foi sufragada com a apro-
vação de todos os associados. Ele 
enalteceu que o “processo foi impecá-
vel, desde o edital de convocação, do 
registro da chapa, com a preparação 
dos documentos, do material de vota-
ção e composição da mesa. A eleição 

espaço necessário para uma boa execu-
ção dos trabalhos.

Para o presidente, a nova sede de 600 
m2 representa uma grande conquista 
para os representantes comerciais. Ele 
lembrou que, recentemente, foi realiza-
do um evento na nova sede, quando os 
convidados manifestaram sua satisfação 
com o investimento feito.

O CORE-MS, informou José Al-
cides, conforme as exigências da Le-
gislação, está se adequando a um novo 
sistema de contabilidade. Apesar da 
complexidade de se mudar todo um 
processo, explicou, “empenhamo-nos 
para implantar o novo sistema, em sua 
totalidade, o mais rápido possível”.

Cada vez mais, ressaltou o presiden-
te, o Tribunal de Contas da União exige 
maior rigor na condução dos trabalhos 
dos gestores. “Hoje o gestor tem uma 
responsabilidade muito grande, inclu-
sive cabendo a ele apresentar relatório 
de gestão, com o cumprimento rigoroso 
do seu conteúdo”, esclareceu.

Entre as metas programadas para 
o novo mandato, está a promoção de 
eventos voltados à qualiÞ cação do pro-

Þ ssional da Representação Comercial, 
o que se tornará mais fácil agora com 
a nova sede, que oferece espaço físico 
para este tipo de iniciativas.

Com relação à instalação da “Sala do
Representante Comercial”, o projeto já 
está pronto. Provavelmente, anunciou 
José Alcides, até Þ nal do ano a sala será 
entregue aos representantes comerciais.

A Sala do Representante Comercial
será dotada de todos os equipamentos e 
recursos tecnológicos necessários para 
que o representante comercial, em espe-
cial os que residem no interior, possam 
ter um suporte para realizar o seu traba-
lho. “Além de oferecermos esse serviço, 
sem ônus, estaremos estreitando os 
laços da categoria com seu maior órgão 
representativo no Estado. Queremos de 
fato transformar o CORE-MS na casa do 
representante comercial”, disse.

O presidente também confirmou
para este ano a realização da tradicio-
nal festa do Dia Pan-Americano do 
Representante Comercial. O evento, 
um dos mais aguardados pela catego-
ria, está programado para o próximo 
dia 3 de outubro.

José Alcides pretende intensiÞ car ações voltadas à 
capacitação do representante comercial

O assistente jurídico do Confere Paulo Porto durante leitura 
da Ata dos Trabalhos da Mesa Apuradora de Votos

transcorreu com total transparência e 
participação dos associados conforme 
o Confere gosta de estar presente e ve-
riÞ car que tudo transcorreu da melhor 
maneira possível”.

Novo mandato

O presidente do CORE-MS, José 
Alcides dos Santos, ao comentar sobre 
a sua reeleição agradeceu a expres-
siva participação dos associados do 
conselho, que deram a ele e aos de-
mais membros da diretoria, de forma 
unânime, o voto de conÞ ança para dar 
continuidade ao trabalho que tem como 
uma de suas principais metas a valori-
zação da categoria da Representação 
Comercial. “Ficamos muito satisfeitos 
com o resultado. Acredito que minha 
recondução à presidência do CORE-
-MS é resultado positivo do trabalho 
que temos feito”, considerou.

Ao fazer um balanço de sua gestão, o 
presidente José Alcides destacou como 
conquista histórica a aquisição da nova 
sede do CORE-MS. De acordo com ele, 
o conselho estava funcionando em um 
imóvel locado, que não oferecia mais o 

O programador Marcelo Ferreira de-
senvolveu um software especíÞ co para 
atender as necessidades do representante 
comercial.  

Denominado “RepCom - Sistema 
para Controle de Representação Co-
mercial”, o programa oferece funcio-
nalidades que facilitam e torna mais 
dinâmico o trabalho dos proÞ ssionais 
da área. Entre estas funcionalidades, 
listamos: Cadastros completos de clien-

Programador desenvolve ‘Sistema para Controle de Representação Comercial’

tes, representadas, vendedores, produtos e 
outros; Controle de orçamentos e pedidos; 
Controle de tabela de preços praticados 
mensal; Controle de faturamento e comis-
sões de vendedores; Emissão de relatórios 
gerenciais e Emissão de Etiquetas.
O programa oferece ainda funcionalidades 
de suma importância, tais como:
- Os produtos cadastrados podem ser 
classiÞ cados em grupo e por representada;
- Pedidos geram comissões por represen-

tada para prepostos;
- Pedidos podem ter faturamento total ou 
parcial;
- Pedidos geram arquivo para importação 
em site de representadas;
- Orçamentos podem ser emitidos em tela 
e ainda gerar planilha; 
- Pedidos podem ser emitidos em tela 
e ainda gerar imagem para envio via 
internet.

Segundo Marcelo, o programa já 

está sendo utilizado por alguns repre-
sentantes comerciais, os quais manifes-
tam satisfação com os resultados, pois 
depois de sua adoção, tais proÞ ssionais 
passaram a ter controle da gestão de 
seus negócios.

Os interessados em conhecer o pro-
grama, podendo-o transformá-lo em um 
grande aliado do dia a dia, devem entrar 
em contato com o executivo do sindicato 
Joelson, pelo telefone (67) 3325-7111.
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maior evento de vendas do Mato 
Grosso do Sul é destinado aos 
representantes comerciais, ven-

dedores, supervisores, gerentes, opera-
dores de pequenas, médias e grandes 
empresas ou microempreendedores 
individuais dos canais de produção e 
abastecimento.

Dois grandes inovadores palestran-
tes corporativos estarão na terceira 
edição do evento UM DIA D ASMAD 
o maior encontro de vendas do Mato 
Grosso do Sul, que vai acontecer no 
próximo dia 05 de setembro, no Centro 
de Convenções Rubens Gil de Camillo, 
em Campo Grande.

O professor Adroaldo Lamaison, 
listado no livro os 30 + em Motivação, 
e o Mestre em Comunicação, Felipe 
Mello, são os palestrantes convidados 
da ASMAD - Associação Sul-Mato-
-Grossense de Atacadistas e Distribui-
dores -, realizadora do evento, cujo 

O

‘UM DIA D ASMAD’ apresenta inovadores 
palestrantes corporativos

Apresentador de programas de rádio e televisão relacionados a temas de 
desenvolvimento humano e social

objetivo é contribuir no enriquecimento 
proÞ ssional e alavancar mudanças com 
atitudes vencedoras aos que se propuse-
rem participar. 

Um novo vendedor - Graduado 
em Marketing o professor Adroaldo 
já ministrou mais de 1.800 palestras 
para empresas e entidades de classe do 
Brasil e do Mercosul, o que lhe rendeu 
Þ gurar no livro os 30 + em Motivação. 
Estudou Psicologia, FilosoÞ a Teologia 
e foi padre da Igreja Católica. Deixou 
o sacerdócio e trabalhou na área de 
RH das revendas Volvo e Brahma, 
onde atuou também como gerente 
Comercial. Foi diretor franqueado e 
instrutor da empresa americana Dale 
Carnegie, sendo atualmente diretor 
da Lamaison Training, consultoria e 
desenvolvimento.

Com ampla visão e conhecimento 
do mundo empresarial o palestrante 
irá expor o tema - Motivação, Li- derança, Determinação & Vendas: 

“Um novo vendedor para um novo 
tempo”, para mais de 1.000 pessoas 
que estarão presentes em UM DIA D 
ASMAD. Dentre os tópicos a serem 
abordados se destacam “Um novo 
mercado, um novo cliente, uma nova 
concorrência”, “Um novo líder - um 
novo empresário”, “Gestão de pes-
soas - Saber motivar e desenvolver 
pessoas”,  e “Mudança de mentalidade 
e de atitude”.

A dinâmica adotada pelo professor 
Adroaldo em suas palestras é inova-
dora no sentido de Þ xar os conteúdos 
proÞ ssionais e técnicos aplicados com 
profundidade. Os temas são transmi-
tidos em comunicação simples e leve 
com muito humor, alegria, música, 
toca violão, canta e faz a plateia cantar 
suas paródias de canções famosas. São 
momentos que fazem pensar rir e torna 
cada pessoa um agente de sua própria 
mudança. 

A ASMAD traz também o Mestre 
em Comunicação e autor de teatro, 
Felipe Mello, com o tema Protagonista 
“O ser interessado se torna interessan-
te”. O palestrante tem passagens em 
empresas como Porto Seguro, Natura, 
Johnson&Johnson, Telefônica, Amil, 
SulAmérica, Mapfre, Itaú, Pfizer, 
Gol, Bayer, Petrobrás, Nivea e muitas 
outras. 

UM DIA D ASMAD tem o apoio do 
SEBRAE/MS - Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
de Mato Grosso do Sul -  do sistema 
FECOMÉRCIO/MS - Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Mato Grosso do Sul -, 
do CORE/MS - Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais/MS 
-, do SIRECOM/MS - Sindicato dos 
Representantes Comerciais /MS -,do 
SINDIVENDAS/MS -, do Governo 
do Estado de Mato Grosso do Sul, da 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
da PC Sistemas - Soluções em Gestão 
Empresarial -, do Serasa Experian e da 
ABAD - Associação Brasileira de Ata-
cadistas e Distribuidores de Produtos 
Industrializados.

Serviço:
Evento: UM DIA D ASMAD.
Realização: ASMAD - Associação 
Sul-Mato-Grossense de Atacadistas e 
Distribuidores.
Data: 05 de setembro de 2014 (sexta-
feira).
Local: Centro de Convenções Rubens 
Gil de Camillo.
Informações: telefone (67) 3382 4990 
(Valquíria), e-mail: asmad@asmad.
com.br, site: www.asmad.com.br 

* Assessoria de Comunicação & 
Marketing

Professor Adroaldo, com palestra marcante e diferente, apresenta caminhos para o 
desenvolvimento proÞ ssional, pessoal e mudanças nas organizações

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

CORE-MS inicia implantação do MEG com 
apoio do SIRECOM-MS e Fecomércio/MS

om objetivo de promover o aprimo-
ramento do seu trabalho, o Conse-
lho Regional dos Representantes

Comerciais de MS (CORE-MS), sob a 
presidência de José Alcides dos Santos, 
no último dia 16 de julho deu início à 
implementação do sistema de excelência 
em gestão, tomando como referência o 
modelo da Fundação Nacional da Quali-
dade (FNQ).

A iniciativa conta com o apoio do Sin-
dicato dos Representantes Comerciais Au-
tônomos e Empresas de Representações 
do MS (SIRECOM-MS) e da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Mato Grosso do Sul, esta 
última que já possui o modelo implanta-
do desde 2009, denominado Sistema de 
Excelência Sindical (SEG’s) e tem, como 
coordenação geral no Brasil, a Confede-
ração Nacional do Comércio. “Estaremos 
presentes no CORE-MS, inicialmente, de 
15 em 15 dias e, em etapas posteriores, 
uma vez por mês, para realizarmos as 
capacitações com os colaboradores”, 
informou, Edison Araújo, presidente do 
Sistema Fecomércio.

O superintendente da Fecomércio 
e multiplicador do SEGS, Reginaldo 
Lima acompanhará todas as etapas da 
implantação do Modelo de Excelência 
em Gestão (MEG) no conselho. E como 
o SIRECOM-MS está entre os mais bem-
-sucedidos que implementou o SEG’s, 
vai colaborar por meio de seu executivo 
Joelson Cândido dos Santos com uma 
consultoria constante.

Em maio deste ano estiveram em reu-
nião o Presidente do Sistema Fecomércio, 
Edison Araújo, e do Core/Sirecom-MS, 

Superintendente Reginaldo Lima acompanhará todo o processo de implementação do MEG no CORE-MS

para alinhavarem a ação de cooperação, 
visando a  transferência de conhecimento 
em gestão da Fecomércio e Sirecom para 
o conselho. 

No dia 15, o presidente do CORE-MS 
e Reginaldo Lima se reuniram com alguns 
colaboradores para preparar a apresenta-
ção do MEG.

No dia seguinte, foi realizada a pri-
meira reunião com todos os funcionários 
do conselho, que segundo Reginaldo 
Lima, foi muito proveitosa. “Eu Þ quei 
bastante contente, satisfeito, chegamos 
inclusive a extrapolar o horário previsto 
para o término desse primeiro encontro, 
porque houve participação dos colabora-
dores, que inclusive já deram sugestões, 
fazendo com que avançássemos além do 
esperado.”  

Segundo o superintendente, além da 

sensibilização para a importância da ini-
ciativa, foi montado um grupo de trabalho, 
sendo divididas as equipes do CORE-MS, 
com distribuição de funções, por meio das 
quais todos vão ajudar a fazer o diagnós-
tico da gestão do conselho.

Com esse trabalho, vai ser possível 
avaliar como o órgão está nos quesitos 
liderança, estratégias e planos, clientes, 
informações e conhecimento, sociedade, 
pessoas, processos e resultados.

O superintendente acredita que os 
primeiros resultados da implementação do 
MEG vão aparecer dentro de seis meses. 
De acordo com ele, todo ano serão feitos 
uma autoavaliação e plano de melhorias. 
Inclusive, ao avançar dos trabalhos, serão 
promovidas ações que beneÞ ciem não só 
a categoria, como a sociedade.

O prazo previsto para a consolidação 

do modelo de gestão da FNQ é de cinco 
anos. “Agora os resultados vão apare-
cendo ao longo do tempo”, observou 
Reginaldo Lima. 

Incentivo
O executivo Joelson Cândido dos San-

tos, durante a reunião, falou da experiência 
adquirida ao participar do processo de 
implantação do SEG’s no sindicato. Para 
ele, o aprendizado contribuiu de forma 
expressiva  para o seu crescimento pessoal 
e proÞ ssional, além do órgão fortalecer a 
imagem perante os representantes comer-
ciais e à sociedade.

O presidente José Alcides agradeceu 
a participação dos colaboradores, que 
demonstraram interesse em participar com 
aÞ nco de todas as etapas para a implemen-
tação do MEG.

Joelson: “implantação do SEG’s contribuiu para o meu crescimento pessoal e proÞ ssional” Presidente José Alcides incentivou colaboradores a participarem da implementação do MEG
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Mulheres que contribuem com a Representação Comercial 
são homenageadas pela Assembleia Legislativa de MS

m sessão solene realizada na As-
sembleia Legislativa, no último dia 
9 de maio, a partir das 19 horas, 

mulheres que contribuem com a 
representação comercial, sejam elas 
proÞ ssionais ou esposas de repre-
sentantes comerciais, tiveram o seu 
reconhecimento, sendo homenage-
adas também pelo Dia das Mães. A 
proposição foi do deputado Marcio 
Fernandes (PTdoB), autor da lei que 
inseriu no calendário estadual o Dia 
do Representante Comercial, come-
morado em 1º de outubro. 

A Mesa Diretora do evento foi 
composta pelas seguintes autorida-
des: representante comercial Pedro 
Guimarães;  presidente do Conselho 
Regional dos Representantes Comer-
ciais (CORE-MS), José Alcides dos 
Santos; deputado estadual Márcio 
Fernandes, que presidiu a sessão 
solene; presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de Mato Grosso do Sul, 
Edison Araújo.

Para o deputado Marcio Fer-
nandes reconhecer o empenho das 
representantes comerciais e também 
das esposas é merecido. “Acompa-
nho o trabalho dos representantes 
comerciais há muitos anos e admiro 
a garra desses proÞ ssionais, além de 
aquecerem a economia do Estado, 
eles não poupam esforços para bons 
resultados. Essa homenagem às mu-
lheres que contribuem com esta pro-
Þ ssão, direta ou indiretamente, faz jus 
a coragem, força entre tantos outros 
adjetivos que só elas possuem”, disse 
o deputado.

O presidente do CORE-MS, José 
Alcides dos Santos, em seu pronun-
ciamento agradeceu a parceria do 
deputado estadual Márcio Fernandes, 
que pelo terceiro ano consecutivo 
homenageia personalidades da Re-
presentação Comercial.

Segundo o presidente, as mu-
lheres que atuam na Representação 
Comercial são dignas de todo o res-
peito e admiração da sociedade, as 
quais provam com competência que 

têm potencial para contribuir com 
engrandecimento da proÞ ssão, sem 
abrir mão da nobre missão de serem 
mães. “Também são merecedoras de 
nossos elogios as esposas dos repre-
sentantes comerciais, que na ausência 
do marido, administram seus lares e 
educam os seus Þ lhos com todo amor 
e presteza”, enalteceu.

Homenageadas

Discursando em nome das de-
mais homenageadas, a representante 
comercial  Zenilde Lima Fajioni 
emocionou-se ao descrever as múl-
tiplas tarefas como mãe, esposa e 
proÞ ssional. Era possível notar as 
outras homenageadas se identiÞ cando 
com cada palavra mencionada.

De acordo com Zenilde, “nós arru-
mamos tempo para as atividades mais 
improváveis por amor aos nossos 
Þ lhos e não deixamos de ser esposas 
e boas profissionais. Ter alguém 
como o deputado Marcio Fernandes 
reconhecendo nossos esforços é lou-
vável”.

O evento tornou-se ainda mais 
especial com a apresentação do coral 
da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul.

Durante a solenidade foram ho-
menageadas: Ana Cleide do Prado 
Stanke, Carlinda Ferraz Guimarães, 
Celina Arantes Kreisel, Edith Lo-
pes, Glades Belim Benites Carrera 
da Cunha, Hilda Leal Fernandes, 
Isolde Schulz, Josaine de Sousa 
Palmieri, Katia Cristina Dario Ceri-
queira de Oliveira, Marcelina Izabel 
Flores Martins Escobar, Maria de 
Lourdes Capelasso de Rezende, 
Maria Dionéa Said Velasque, Maria 
Regina Espindola Figueiredo, Maria 
Sélia Queiroz Daher, Marilza de 
Carvalho Rezende, Nilza Beatriz 
Neto Lopes, Salete Ely, Silvana 
Maria de Castela Andrade, Shirley 
Pereira Machado, Solange Centu-
rião da Silva Santos, Sônia Cristina 
Serrana Capilé da Silva, Vania Ma-
ria Batista Chama e Zenilde Lima 
Fajioni.

Homenageada Ana Cleide do Prado Stanke Homenageada Carlinda Ferraz Guimarães Homenageada Celina Arantes Kreisel Homenageada Edith Lopes Homenageada Glades B. Benites C. Cunha Homenageada Hilda Leal Fernandes

Homenageada Isolde Schulz Homenageada Josaine de Sousa Palmieri Homenageada Katia Cristina D. C. de Oliveira Homenageada Izabel Flores Homenageada Maria de Lourdes C. de Rezende Homenageada Maria Dionéa Said Velasque

Homenageada Maria Regina E. Figueiredo Homenageada Maria Sélia Queiroz Daher Homenageada Marilza de Carvalho Rezende Homenageada Nilza Beatriz Neto Lopes Homenageada Salete Ely Paola representou Shirley Machado

Homenageada Silvana Maria de Andrade Homenageada Solange C. da Silva Santos Homenageada Sônia Cristina S. C. da Silva Homenageada Vânia Maria B. Chama Homenageada Zenilde Lima Fajioni Homenageadas, deputado Márcio Fernandes 
e o presidente - José Alcides
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Jantar em homenagem ao Dia das Mães 
reúne famílias da Representação Comercial

Fotos: Stanke FotograÞ a

Devido ao sucesso, jantar em homenagem ao Dia das Mães deverá se tornar tradicional

m ambiente aconchegante e fami-
liar, o Sindicato dos Representantes 
Comerciais de MS (SIRECOM-MS)

homenageou esposas de representantes 
comerciais e as proÞ ssionais que atuam na 
área pelo Dia das Mães.

O jantar comemorativo foi promovido 
no último dia 9 de maio, às 20 horas, na 
nova sede do sindicato.

O presidente do órgão, José Alcides 
dos Santos, ao dar boas-vindas aos convi-
dados, agradeceu a presença das famílias 
e parceiros da Representação Comercial. 
Segundo ele, as mulheres que atuam com 
determinação em uma proÞ ssão que já foi 
considerada somente para homens, são 
merecedoras do reconhecimento e admira-
ção da sociedade, pois “com competência 
têm contribuído com o engrandecimento 
da representação comercial, sem abrir mão 
da nobre missão de serem mães”.

O presidente enalteceu também as es-
posas dos representantes comerciais, que 
na ausência do marido, administram seus 
lares e educam os seus Þ lhos com todo 
amor e presteza.

Ao prestigiar o evento, o deputado 
estadual Marcio Fernandes (PTdoB) 

presenteou à representante comercial 
Isolde Schulz com um DVD que contém 
filmagens da solenidade realizada na 
Assembleia Legislativa de MS, no ano 
passado, em homenagem aos pioneiros 
da Representação Comercial. Ela fez parte 
da lista dos representantes comerciais que 
tiveram o seu trabalho reconhecido.

Em seu discurso, o parlamentar co-

Presidentte José Alcides e sua esposa, Sueli (à dir.), homenagearam mães com botões de rosas

mentou sobre a importância de divulgar 
e reconhecer o valor das categorias, entre 
as quais a da Representação Comercial. 
Ele também felicitou as mães pelo seu 
especial dia.

Momento poético
Por meio da declamação de uma po-

esia, a representante comercial Zenilde 
Lima Fajioni ressaltou a grandeza dos 
corações das mães.

De uma forma simbólica, José Alcides 
agraciou todas as mães, entregando a 
Zenilde um botão de rosas.

Durante o jantar, o presidente acom-
panhado de sua esposa, Sueli Moura, fez 
a entrega de botões de rosas às mães e 
Þ lhas presentes.

Avaliação positiva
O evento foi muito elogiado pelos 

convidados. A bela decoração do ambiente 
chamou a atenção. Logo na entrada da 
sede do sindicato, foram estendidos tape-
tes vermelhos. Outro ponto positivo foi o 
menu, que agradou a todos.

Para o presidente, José Alcides, o su-
cesso do evento superou as expectativas. 

“O fato de as famílias da representação 
comercial terem prestigiado de forma 
expressiva esse evento, estimula-nos a 
torná-lo tradicional, oferecendo mais uma 
oportunidade de confraternização para a 
categoria”, declarou.

Entre as autoridades presentes no 
evento, além do deputado Márcio Fer-
nandes, destacamos a juíza auditora 
substituta da Justiça Militar da União 
- Sueli Pereira Ferreira; presidente 
da Federação do Comércio de Bens, 
serviços e Turismo do Estado de Mato 
Grosso do Sul, Edison Ferreira Araújo; 
presidente dos sindicatos Adeilton Feli-
ciano do Prado (do Comércio Varejista 
de Gêneros Alimentícios de Campo 
Grande) e Carlos Queiroz de Almeida 
(dos Despachantes e Documentalistas 
do Estado do MS); presidente do Con-
selho Regional de Economia do Estado 
de MS, Jorge Tadeu de Barros Veneza; 
presidente do Partido Social do Estado 
de MS, Edimar Rosa Ferreira e o di-
retor regional do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial de MS, Vitor 
dos Santos de Mello Júnior.

Presidente da Fecomércio/MS, Edison Araújo e sua esposa, Luísa Presidente José Alcides, Isolde e deputado Márcio Fernandes Zenilde declamou poesia em homenagem ao Dia das Mães



O CORE-MS convoca os representantes comerciais (pessoa física ou jurídica) que 
estão em débito com a entidade, a regularizar sua situação com o simples pagamento 
da anuidade de 2014 junto com o parcelamento facilitado dos exercícios anteriores, 
evitando, assim, a inscrição na Dívida Ativa e a consequente EXECUÇÃO FISCAL, 
na Justiça Federal. Esclarecemos que a referida medida judicial objetiva cumprir deter-
minação do Conselho Federal  dos Representantes Comerciais, ao qual o CORE-MS é 
subordinado e do Tribunal de Contas da União.

Agosto de 2014

INFORME-SE

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

Coluna TIRA-DÚVIDAS

O representante comercial que pede a rescisão do contrato 
de representação, sem justa causa, não tem direito a receber 

a indenização de 1/12 avos?

“O art. 27, com a redação que lhe 
deu a Lei 8.420/92 determina:

Do contrato de representação co-
mercial, além dos elementos comuns 
e outros a juízo dos interessados, 
constarão, obrigatoriamente:

...
j) indenização devida ao represen-

tante, pela rescisão do contrato, fora 
dos casos previstos no art. 35, cujo 
montante não será inferior a 1/12 (um 
doze avos) do total da retribuição au-
ferida durante o tempo em que exerceu 
a representação.”

Nao explicita a lei sobre o caso do 
representante que pede a denuncia do 
contrato sem justa causa.

Em tal caso é relevante perquirir da 
iniciativa da rescisão e, mais ainda, das 
suas causas.

As rescisões podem ter quatro 
origens:

a) pelo representante por justa causa e,
b) pelo representado sem justa causa, 
gerando ao representante direito à in-
denização, ou
c) pelo representado por justa causa e,
d) pelo representante sem justa causa 
eximindo o representado da obrigação 
de indenizar.

Ao afastar os casos elencados 
no art. 35 (rescisão por justa causa) 
o legislador impôs a obrigação de 
indenizar nas hipóteses em que o 
representado rescinde o contrato sem 
motivação, vale dizer, quando, imoti-
vadamente, causa o dano consistente 
em suprimir o ganho que, do exercício 
da representação, resultava ao presta-
dor do serviço de intermediação.

A tanto não pode se equiparar o ato 
de rescisão perpetrado, sem motivo, 
pelo próprio representante.

Tal entendimento contraria a lógica 

do sistema jurídico como um todo.
Não há indenização no campo 

contratual, sem responsabilidade pela 
violação.

A indenização é inserida no direito 
obrigacional com o sentido de impor ao 
faltoso o ônus de repor ao prejudicado 
as perdas provocadas por ato ilícito, no 
caso, ilícito contratual.

Ao intérprete da lei cabe questionar 
- se o próprio representante rescindiu o 
contrato, onde se localiza a responsabi-

lidade do representado?
Obviamente não havendo ato a ele 

imputável, nenhuma imposição have-
ria de lhe ser feita.

É a lógica do sistema.
Assim, ao estabelecer que a indeni-

zação seria devida a não ser quando o 
representante incorresse na prática de 
falta grave (art. 35), o legislador impôs 
a obrigação de indenização na hipótese 
de ruptura, sem motivo, por parte do 
representado.

Nesse sentido leia-se os artigos dos links a seguir elencados:
http://jus.com.br/artigos/24539/a-indenizacao-devida-ao-representante-co-
mercial-pela-rescisao-sem-justa-causa-do-contrato-anterior-a-lei-no-8-420-92
http://www.corems.org.br/noticias/ver/148/
http://www.emirrepresentacoes.com.br/representacoes/index.
php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=24

 
Assim, o representante que pede a denuncia/rescisão do contrato sem justa 

causa nao faz jus ao recebimento da indenização de 1/12 avos.

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

Representantes do MS, antes 
de assinarem os contratos de 

representação ou rescisão/distrato 
dos contratos de representação, 
verbais ou formais, entrem em 
contato com o Departamento 

Jurídico do Sirecom/MS.
Assim, seus direitos serão 

garantidos, evitando abusos 
e irregularidades contratuais 

irreversíveis.

Comunicado
O CORE-MS comunica que 

está atendendo pelo novo número 
de telefone (67) 3047-0707. 

O antigo número (67) 3321-
1213 será desativado a qualquer 
momento.

CORE-MS cria e-mail exclusivo para negociação de anuidade vigente

Por intermédio do e-mail arrecadacao@corems.org.br, o representante 
comercial poderá negociar formas de pagamento e valores.

‘UM DIA D ASMAD’ apresenta inovadores 

9

ALERTA
LEMBRETE:
Lembramos que no dia 

31/08/2014 vence a segunda 
parcela da anuidade de 2014!

Caso não localize o seu boleto, 
solicite um novo boleto através 

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

COLUNA JURÍDICA

10

U
ma dúvida que normalmente aß ige os 
representantes comerciais é sobre o 
recebimento de suas comissões. 

Mais uma vez deve-se recorrer à Lei 
4886/1965 com as alterações das Leis 
8.420/1992 e 12.246/2010, que regem a 
prática da Representação Comercial. Em seu 
artigo 32, temos os principais parâmetros 
para o recebimento dessas comissões. Já seu 
caput dispõe sobre quando o Representante 
Comercial adquire o direito ao recebimento 
de comissões:

“Art. 32 da Lei 4.886/65. O representante 
comercial adquire o direito às comissões 
quando do pagamento dos pedidos ou pro-
postas.”

Nos três primeiros parágrafos deste mes-
mo artigo, o legislador nos mostra os prazos 
e a forma para pagamento dessas comissões: 

“§ 1º O pagamento das comissões deverá 
ser efetuado até o dia 15 do mês subsequente 
ao da liquidação da fatura, acompanhada das 
respectivas cópias das notas Þ scais. 

§ 2º As comissões pagas fora do prazo 
previsto no parágrafo anterior deverão ser 
corrigidas monetariamente. 

§ 3º É facultado ao representante comer-
cial emitir títulos de créditos para cobrança 
de comissões.”

Conforme o parágrafo primeiro acima 
disposto, o representante comercial deve 
receber suas comissões resultantes das 
vendas do mês anterior até o término da 
primeira quinzena do mês subsequente, não 
devendo ser ultrapassada essa data, ( porém, 
pode haver exceção, se convencionada entre 
as partes, estipulada no contrato, conforme 
o parágrafo segundo do artigo 33 que logo 
abaixo será tratado, o qual apresenta a pos-
sibilidade de pagamento diferenciado, não 
mensalmente, desde acordado entre Repre-
sentante Comercial e Representada).

Voltando a análise do artigo 32, seu 
parágrafo segundo estipula que no caso de 
atraso no pagamento das comissões, deverão 
os valores sofrer atualização monetária para 
não haver prejuízo por parte do Representan-
te Comercial. E quanto ao parágrafo terceiro, 
a lei dispõe ao Representante Comercial a 
possibilidade de cobrar o que lhe é devido 
receber a título de comissões através de emis-
são de títulos de crédito para forçar o adim-
plemento da Representada, uma ferramenta 
a ser utilizada com a devida cautela, para 
tanto, devendo ser precedida de comunicação 
à Representada de comunicação do atraso no 
pagamento, instruída com uma via da nota 
fiscal, e, com essa prévia comunicação, que 
deverá ser feita formalmente de modo ao 

Recebimento de Comissões
Representante Comercial ter prova do ato, 
não havendo a quitação, pode-se emitir o 
título de crédito para cobrança, e, novamente 
não havendo o adimplemento da mesma, esta 
poderá ser levada a protesto.

.
Nos parágrafos seguintes, quarto ao 

sétimo, é estipulado a forma de cálculo das 
comissões, recebimento no momento da res-
cisão e alterações que impliquem nos valores 
de recebimento. 

“§ 4º As comissões deverão ser calcula-
das pelo valor total das mercadorias. 

“§ 5º Em caso de rescisão injusta do 
contrato por parte do representado, a eventual 
retribuição pendente, gerada por pedidos em 
carteira ou em fase de execução e recebimen-
to, terá vencimento na data da rescisão. 

“§ 6º (Vetado) 
“§ 7º São vedadas na representação co-

mercial alterações que impliquem, direta ou 
indiretamente, a diminuição da média dos 
resultados auferidos pelo representante nos 
últimos seis meses de vigência.” 

De acordo com o parágrafo quarto do 
artigo 32 acima exposto, a comissão sempre 
será calculada sobre o valor total da merca-
doria, não sendo permitidos descontos como, 
por exemplo, valores de frete ou impostos 
(não sendo permitido descontos na comissão 
referentes a impostos, pois, o ICMS e o ISS 
são tributos embutidos no preço do serviço/
mercadoria, existindo controvérsia em re-
lação do desconto do IPI, pelo mesmo ser 
calculado separado sobre o preço do serviço/
mercadoria, porém, as decisões judiciais 
estão reaÞ rmando a posição de que o IPI 
também deve entrar na base do calculo da 
comissão, sem seu desconto no valor para o 
cálculo de pagamento das comissões, conso-
lidando o entendimento de que o valor total 
do serviço/mercadoria é o total pago pelo 
comprador, independentemente de impostos, 
fretes ou seguros embutidos), o que aÞ rmou 
o julgado abaixo:

“APELAÇÕES CÍVEIS. REPRESEN-
TAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE RES-
CISÃO CONTRATUAL CUMULADA 
COM INDENIZAÇÃO. 1. RECONHE-
CIMENTO DA PRESENÇA DE JUSTA 
CAUSA NA RESCISÃO EM FAVOR DA 
AUTORA. 2. DIFERENÇAS DE COMIS-
SÕES. REDUÇÃO UNILATERAL DO 
PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO. 
3. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 34 DA 
LEI N. 4886 /65, TENDO EM VISTA SE 
TRATAR A HIPÕTESE DE RESCISÃO 
MOTIVADA. 4. DESCONTO DE IMPOS-
TO E DEMAIS DESPESAS SOBRE A 
BASE DE CÁLCULO DAS COMISSÕES. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 32, § 4º, DA LEI 
N. 4.886/65. 5. INCIDÊNCIA DO ART. 27, J, 
DA LEI N. 4886/65 NO CASO DOS AUTOS. 
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVI-
MENTO AO RECURSO DA REQUERIDA 
E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO DA AUTORA. (Apelação Cível 
Nº 70018156380, Décima Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 
28/03/2007).”

Já o parágrafo quinto do artigo 32 acima 
mencionado, um pouco controverso, traz a 
situação de que, no momento da rescisão do 
contrato, os pedidos ainda em fase de rece-
bimento, toda a venda já efetuada, mesmo 
que ainda não solvida pelo comprador, 
deverá ter sua comissão calculada para 
que haja a inclusão dos valores referentes 
à mesma nos cálculos rescisórios, garan-
tindo assim seu recebimento por parte do 
representante. E, o parágrafo sétimo traz 
a proibição de alterações que possam ser 
prejudiciais aos valores recebidos pelo 
Representante Comercial, ou seja, nenhuma 
alteração, seja ela na forma de cálculo, na 
rota, na pasta de produtos de uma mesma 
empresa, pode fazer que a comissão seja 
diminuída. 

Ainda sobre as comissões, a lei em 
questão traz em seu artigo 33, trata que o 
Representante Comercial só terá direito 
ao recebimento da comissão, se o negócio 
for adimplido pelo comprador, ou seja, a 
“venda intermediada pelo Representante 
Comercial for paga pelo comprador, pois, 
se não efetivada por algum motivo seja des-
feita, não teria o Representante Comercial 
direito a comissão correspondente a essa 
intermediação, porém, a lei coloca alguns 
prazos e condições para que a Representada 
possa não pagar essa comissão referente a 
intermediação ao Representante Comercial, 
situações que, havendo sua configuração 
possa a Representada se recusar a concre-
tizar essa intermediação, como por exemplo 
o Representante Comercial deixar de acres-
centar ao pedido informações exigidas pela 
Representada sobre o cliente, fato que dá 
o direito de recusa sobre a concretização 
do negócio por parte da Representada nos 
prazos estipulados em contrato, ou, na au-
sência de previsão contratual, nos prazos 
estipulados na lei de Representação Comer-
cial, deixando o Representante Comercial 
neste caso de ter direito ao recebimento da 
comissão sobre a referida intermediação de 
negócios, pois, por ser duvidosa a solvência 
por parte do comprador, não será o negócio 
efetivado e portanto, não haverá comissão a 
ser paga, detalhes estes que podem fazer o 
Representante Comercial deixar de receber 

algumas comissões.
 
“Art. 33 da Lei 4.886/65. Não sendo 

previstos, no contrato de representação, 
os prazos para recusa das propostas ou pe-
didos, que hajam sido entregues pelo re-
presentante, acompanhados dos requisitos 
exigíveis, ficará o representado obrigado 
a creditar-lhe a respectiva comissão, se 
não manifestar a recusa, por escrito, nos 
prazos de 15, 30, 60 ou 120 dias, confor-
me se trate de comprador domiciliado, 
respectivamente, na mesma praça, em 
outra do mesmo Estado, em outro Estado 
ou no estrangeiro. 

§ 1º Nenhuma retribuição será devida 
ao representante comercial, se a falta de 
pagamento resultar de insolvência do com-
prador, bem como se o negócio vier a ser 
por ele desfeito ou for sustada a entrega de 
mercadorias devido à situação comercial 
do comprador, capaz de comprometer ou 
tornar duvidosa a liquidação. 

§ 2º Salvo ajuste em contrário, as co-
missões devidas serão pagas mensalmente, 
expedindo o representado a conta respecti-
va, conforme cópias das faturas remetidas 
aos compradores, no respectivo período. 

§ 3º Os valores das comissões para 
efeito tanto do pré-aviso como da inde-
nização, prevista nesta lei, deverão ser 
corrigidos monetariamente.”

Por último, e de grande importância, 
o parágrafo terceiro do artigo 33, assim 
como o já falado parágrafo segundo do 
artigo 32, impõe a correção monetária, 
que não tem natureza de punição a 
Representada, e sim de não prejudicar 
o Representante Comercial, que nas 
comissões pagas em atraso, ou, paga-
mento correspondente a aviso prévio, e 
na indenização, deverão os valores ser 
atualizados, não por juros e multa, e sim, 
de acordo com o artigo 46 da mesma lei, 
a correção deverá ser com base em índice 
que venha a substituir o extinto BTNs, 
como o IGPM-FGV, INPC-IBGE, que, a 
escolha deste índice poderá ser conven-
cionada pelas partes. 

E vale lembrar que, mesmo que o clien-
te (comprador) deixe de pagar, somente o 
valor da comissão referente a esta venda 
poderá ser descontada do Representante 
Comercial, nunca o valor integral da venda 
efetuada. Tema já tratado em outro artigo: 
Cláusula del credere. 

Portanto, boas vendas a todos e bons 
recebimentos.
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homenagem foi prestada ao presi-
dente dos órgãos, José Alcides dos 
Santos, pela Assembleia Legislativa

de MS e pelo Conselho Regional de Eco-
nomia de MS.

O presidente do Conselho Regio-
nal dos Representantes Comerciais no 
MS (CORE-MS) e do Sindicato dos 
Representantes Comerciais Autônomos 
e Empresas de Representações do MS 
(SIRECOM-MS), José Alcides dos San-
tos, recebeu no dia 11 de agosto, durante 
sessão solene realizada na Assembleia 
Legislativa de MS, o Diploma de Mérito 
Econômico.

O reconhecimento foi feito não só 
pela Assembleia Legislativa do MS, por 
meio da proposição do deputado estadual 
Eduardo Rocha (PMDB), que é eco-
nomista, como também pelo Conselho 
Regional de Economia (Corecon/MS), 
órgão presidido por Econ Jorge Tadeu 
de Barros Veneza.

O evento, que teve como objetivo 
homenagear as personalidades que 
contribuíram com o desenvolvimento 
econômico do Estado, fez parte da 
programação da Semana de Economia 
de MS, em comemoração ao Dia do 
Economista, que se dá oÞ cialmente no 

Presidente do SIRECOM-MS e do CORE-MS é 
homenageado com Diploma de Mérito Econômico

A

Familiares do presidente José Alcides. Da esq. p/ dir.: 
Abilene Cristina (Þ lha), Carlos Eduardo Ilgenfritz (neto), 

Sueli de Moura (esposa) e Isabelli (enteada)

Personalidades que foram homenageadas com a 
entrega de Diplomas de Mérito Econômico

Presidente José Alcides teve trabalho reconhecido pela 
Assembleia Legislativa do MS e pelo Corecon-MS

dia 13 de agosto. 
Segundo o Corecon/MS, José Alcides 

dos Santos faz por merecer a homenagem 
“por sua competência como empresário, 
que há década colabora com os repre-
sentantes comerciais do Estado de Mato 
Grosso do Sul, na diretoria do CORE-
-MS e do SIRECOM-MS, chegando à 
presidência de ambas as instituições e 
pelo entusiasmo com que conduz seus 
empreendimentos”.

Para José Alcides dos Santos foi gra-
tiÞ cante receber tão honrosa homenagem 
por parte da Assembleia Legislativa do 
MS e do Conselho Regional de Eco-
nomia de MS. “Ser agraciado com tão 
importante reconhecimento proÞ ssional 
nos motiva a dar continuidade ao nosso 
trabalho a favor do desenvolvimento do 
Mato Grosso do Sul, homenagem esta 
que compartilho com os meus colegas 
representantes comerciais, proÞ ssional 
que conforme o nosso grande patrono, 
Dr. Plínio Affonso de Farias Mello, ‘é 
o bandeirante do progresso nacional’”, 
declarou o presidente do CORE-MS e do 
SIRECOM-MS.

Demais homenageados
O presidente da Fiems (Federação das 

Indústrias do Estado de Mato Grosso do 

Sul), Sérgio Logen, que recebeu a Co-
menda Guaicurus de Economia, em seu 
discurso disse que é muito gratiÞ cante 
ser reconhecido pelo trabalho. “Essa 
homenagem é o reconhecimento pelos 
trabalhos feitos e dá uma oxigenação 
para que possamos continuar na batalha 
da industrialização do Estado”, comentou.

Para o presidente da Acicg (Associação 
Comercial e Industrial de Campo Grande), 
João Carlos Polidoro da Silva, que recebeu 
o Diploma de Mérito Econômico, a home-
nagem o deixa muito feliz, principalmente 
por ser lembrado pelo trabalho. “Eu sou ad-
ministrador de formação, mas sempre por 
trás de um administrador tem a consultoria 
de um economista. Não se constrói um 
Estado sem se basear em números e quem 
detém esses números são os economistas”, 
reforçou Silva.

Já o presidente do Corecon/MS 
(Conselho Regional de Economia), Jor-
ge Veneza, disse que Þ cou envaidecido 
com a homenagem que não é só para ele, 
mas sim para uma classe pequena que 
apresenta grandes contribuições. “Essa 
homenagem é um reconhecimento para 
uma classe que, apesar de poucos núme-
ros, 1.200 em todo o Estado, tem bastante 
representatividade e com proÞ ssionais 

atuando em vários setores”, frisou
Foram homenageados também a eco-

nomista Maristela de Oliveira França, 
com a Comenda Adam Smith de MS. 
Além do presidente José Alcides dos 
Santos, receberam os Diplomas de Mérito 
Econômico Ricardo Massaharu Kuninari, 
pela CDL-CG (Câmara dos Dirigentes 
Logistas); Alfredo Zamlutt Junior, pela 
Faems (Federação das Associações Em-
presariais de MS); secretário municipal 
Edil Afonso Albuquerque pela Sedesc 
(Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico); e a Antonio Serrou Camy, 
do Corecon/MS. 

Com o Diploma de Remido também 
foram homenageados Augusto Mauricio 
da Cunha Menezes Wanderlei, Antonio 
Ferrou Cany, Manuelito de Souza Dantas, 
Marilda Viera e Luís Landes da Silva 
Pereira.

Compuseram a mesa de autoridades 
o deputado Eduardo Rocha; vereadora 
Carla Stephanini, que representou o 
governador do Estado, André Puccinelli; 
presidente do Corecon/MS, Econ Jorge 
Tadeu Veneza; presidente da Fecomér-
cio/MS, Edison Ferreira de Araújo e o 
advogado Aluizio Pessoa Frazão, repre-
sentando a OAB-MS.

Enquadramento no Simples poderá não ser benéÞ co para Representantes Comerciais
A presidenta Dilma Rousseff san-

cionou no último dia 7 de agosto, a lei 
complementar que estabelece o Sim-
ples Nacional, mais conhecido como 
Supersimples - sistema de tributação 
diferenciado para as micro e pequenas 
empresas que unifica oito impostos 
em um único boleto e reduz a carga 
tributária. 

Com a atualização da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, cerca de 450 
mil empresas com faturamento anual 
de até R$ 3,6 milhões poderão ser be-
neÞ ciadas. Além disso, o Supersimples 
permite o ingresso de 142 atividades da 
área de serviços em um novo regime de 
tributação.

O Supersimples estabelece como cri-

tério de adesão o porte e o faturamento da 
empresa, em vez da atividade exercida.

A nova legislação, que só deve 
entrar em vigor em 2015, torna mais 
simples o recolhimento de impostos, 
mas não há garantias de que ela trará 
benefícios para todas as empresas de 
Representação. Dependendo do caso, a 
opção poderá não signiÞ car redução da 

carga tributária.
O SIRECOM-MS e o CORE-MS su-

gerem que os proÞ ssionais procurem seus 
contadores para uma avaliação especíÞ ca 
por empresa.

A decisão sobre a vantagem ou não do 
enquadramento vai depender da tabela de 
alíquotas de cada categoria e das faixas 
de faturamento da empresa.
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SIRECOM-MS e CORE-MS reúnem 
representantes comerciais para 

esclarecer sobre ‘pedágio no MS’

Com presença maciça dos inscritos, palestra alertou sobre 
impactos que vão ocorrer com implantação do pedágio no MS

Fernandes conscientizou os presentes sobre a importância de 
fortalecer o SIRECOM-MS com novos associados

Janio Alt ressaltou os benefícios que serão concedidos à 
categoria como fruto da parceria SIRECOM-MS e Conalt

parceria entre o Sindicato dos Re-
presentantes Comerciais Autôno-
mos e Empresas de Representações

do MS (SIRECOM-MS) e o Centro Ope-
racional de Negócios (Conalt) resultou na 
realização de palestra sob o tema “Pedá-
gio no MS: como se preparar no cenário 
de mudanças”, proferida pelo professor 
Ary Eduardo.

O evento, com presença maciça dos 
representantes comerciais inscritos, ocor-
reu no último dia 2/8, a partir das 8 horas, 
no auditório do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no MS (CO-
RE-MS),  órgão apoiador da iniciativa.

Além de membros da diretoria do 
sindicato, o diretor-presidente e o diretor 
de Propostas e Inovações do Conalt, Janio 
Alt e Thomaz Lipparelli, prestigiaram a 
programação.

O presidente José Alcides dos Santos, 
que por motivos de viagem não pode 
comparecer ao evento, foi representado 
pelo diretor Oswaldo Fernandes, que deu 
boas-vidas aos presentes, agradecendo-os 
pela participação.

Durante a palestra, o professor Ary 
Eduardo detalhou todos os pontos 
positivos e negativos da implantação 
do pedágio em Mato Grosso do Sul, 
repassando inclusive informações 
importantes sobre o grande impacto 
financeiro que determinadas categorias 
vão sofrer, entre as quais a do repre-
sentante comercial.

Repercussão 
O representante comercial Ivanofe 

Vandebill Lopes Sobrinho, conhecido 

como Ivan, considerou a ação promovida 
pelo SIRECOM-MS positiva. “Gosto 
muito de participar deste tipo de evento 
e aproveitei também para conhecer a 
nova sede do CORE-MS”, comentou.

Na opinião de Ivan, as programa-
ções promovidas pelo SIRECOM-MS 
também dão oportunidade para a ca-
tegoria se unir, fortalecendo-se para 
reivindicar benefícios a favor dos pro-
fissionais da Representação Comercial. 

Assíduo nos eventos realizados pelo 
SIRECOM-MS, o representante Dácio 
Gomes de Andrade advertiu que é neces-
sária uma conscientização por parte da 
categoria de que é preciso somar forças 
com o sindicato. “Precisamos nos unir, 
fortalecer o sindicato, para que possamos 
nos mobilizar no sentido de defender os 
interesses dos representantes comerciais, 
que cada vez estão mais achatados.”

As informações transmitidas pelo 
palestrante, segundo Sueli Rodrigues 
dos Santos, deram dimensão aos ou-
vintes das drásticas mudanças que vão 
ocorrer em Mato Grosso do Sul com a 
implantação do pedágio. Conforme ela, 
“se eu pensava em me preparar para as 
mudanças que vão ocorrer, agora vou 
me preparar em dobro”.

Na visão do representante Regi-
naldo Saad Nigro, a palestra foi muito 
proveitosa, pois “pudemos esclarecer 
algumas dúvidas”. Ele só lamentou o 
fato de a adesão dos representantes 
comerciais ser baixa com relação ao 
SIRECOM-MS. “O número de re-
presentantes associados no sindicato 
deveria ser maior”, reclamou ao res-

saltar que “quanto mais fortalecido 
o sindicato estiver, mais benefícios a 
categoria vai garantir”.

Avaliações
O diretor Oswaldo Fernandes ao fazer 

o seu pronunciamento no encerramento 
do evento, pediu para que os presentes 
estimulassem aos demais colegas repre-
sentantes comerciais a se associarem no 
sindicato, fortalecendo assim a represen-
tatividade da categoria.

Para Oswaldo Fernandes foi gra-
tificante sentir o interesse dos repre-
sentantes comerciais com relação à 
palestra realizada pelo SIRECOM-MS 
em parceria com o Conalt. “As infor-
mações repassadas foram importantes 
para todos nós”, avaliou.

O diretor-presidente do Conalt, Ja-
nio Alt, deu os parabéns para a diretoria 
do SIRECOM-MS, “de mobilizar os 
representantes comerciais para esta-
rem aqui, os quais demonstraram uma 
receptividade muito boa com relação 
ao conteúdo da palestra”.

A parceria entre SIRECOM-MS e 
Conalt, destacou o diretor-presidente, 
possibilitará a realização não só de ou-
tras palestras, como também de cursos, 
inclusive com formatação exclusiva 
que atenda as necessidades de apri-
moramento dos profissionais da área. 
“O Conalt vai conceder  descontos aos 
associados que chegam a 65%, como 
também disponibilizará cursos à catego-
ria em parceria com o SIRECOM-MS”, 
acrescentou.

No início do evento foi servido café da manhã aos participantes


