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Antecipação do pagamento da anuidade 
de 2016 garante vantajosos descontos
Ao pagamento antecipado da anuidade de 2016 será concedido desconto de 20% até 31 de janeiro 

e de 15% até 28 de fevereiro de 2016.

Contribuição Sindical é 

revertida em benefícios aos 

representantes comerciais
Você sabe qual é a diferença entre Contribuição Sindical e Contribuição Asso-

ciativa? Saber o conceito de cada uma dessas contribuições é muito importante. 
Agora, mais imprescindível ainda é o representante comercial ter a consciência 
que somente com o fortalecimento do sindicato de sua categoria será possível 
defender os seus direitos e avançar nas conquistas.

Nesta edição, o SIRECOM-MS traz esclarecimentos importantes e informa   
as vantagens de estar em dia com as obrigações legais em relação ao recolhi-
mento da contribuição sindical, bem como sobre os benefícios e os serviços 
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Representantes comerciais tornam-se 
multiplicadores da campanha #CORRUPÇÃONÃO
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SIRECOM-MS e o CORE-MS 
declaram apoio à campanha 
“#CORRUPÇÃONÃO”, uma re-

alização do Ministério Público Federal 
brasileiro, em parceria com a Associação 
ibero-americana de Ministérios Públicos 
(AIAMP).

No Dia do Representante Comer-
cial (1º de outubro) assinamos uma 
carta manifestando publicamente a 
indignação de nossa categoria contra a 
corrupção.

A carta traz ainda o seguinte teor:

“Nós, Sindicato dos Representantes 
Comerciais do Mato Grosso do Sul, 
localizado no município de Campo 
Grande, no Estado do Mato Grosso 
do Sul, integrado por 12 membros, 
manifestamos publicamente nossa in-
dignação com a dimensão da corrupção 
que sangra nosso país. Sem desprezo 
nenhum ao ser humano, cujos direitos 
devem ser plenamente preservados, 
opomo-nos firmemente às práticas 
corruptas e às nefastas consequências 
que a corrupção gera sobre a sociedade, 
inclusive em seus serviços essenciais 
como educação, saúde e segurança”.

Entendemos que, com o descor-
tinamento da corrupção de forma ja-
mais vista, está se abrindo uma janela 
de oportunidade histórica para que 
mudanças possam ser promovidas. 
Conclamamos entidades congêneres e 
a sociedade para que se unam em uma 

Vamos todos juntos dizer SIM para 
campanha #CORRUPÇÃONÃO

só voz, para que as reformas necessárias 
tomem lugar.

Declaramos nosso anseio por re-
formas que mudem o sistema jurídico 
e político, fechando as brechas que 
permitem a corrupção e pelas quais os 
corruptos alcançam impunidade. Con-
clamamos o Congresso, nossos repre-
sentantes eleitos, para que promovam 
as alterações estruturais e sistêmicas 
necessárias para prevenir e reprimir a 
corrupção de modo adequado, apro-
vando, dentre outras reformas, as 10 
medidas contra a corrupção e contra a 
impunidade propostas pelo Ministério 
Público Federal.

Renovamos nosso compromisso de 
nos manifestarmos e agirmos, hoje, 
para que essa janela de oportunidade 
seja aproveitada do modo mais amplo 

a fortuna desviada anualmente em 
decorrência da corrupção no Brasil 
possa ser empregada para melhorar 
as condições de desenvolvimento 
econômico e social, em proveito de 
todo brasileiro.

Nós manifestamos, também, nosso 
apoio ao trabalho daqueles que, no 
Ministério Público, na Polícia, no Judi-
ciário e em outros órgãos estão atuando 
para promover a justa punição daqueles 
que cometem tais crimes e para buscar 
o ressarcimento da sociedade, no caso 
Lava Jato e em outros casos no país.

Por isso, encaminhamos esta carta 
pública aos representantes do Estado no 

Congresso Nacional e às outras entida-
des com que temos especial relaciona-
mento, incentivando-as a adotar igual 
iniciativa, bem como às autoridades que 
atuam no caso Lava Jato (contatolava-
jato@mpf.mp.br)

Campo Grande, 
1º de outubro de 2015.

José Alcides dos Santos - 
presidente”

Conclamamos a participação efetiva 
dos representantes comerciais nesta 
importante campanha. Não podemos 
nos omitir diante de uma iniciativa tão 
relevante não só para nossa categoria, 
mas também em benefício de toda a 
sociedade brasileira que sofre com as 
consequências da impunidade e cor-
rupção.

O Sindicato dos Representantes 
Comerciais Autônomos e Empresa de 
Representações do MS (SIRECOM-
-MS) e o Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no MS 
(CORE-MS)  apoiam efetivamente 
a campanha #CORRUPÇÃONÃO, 
uma iniciativa do Ministério Público 
Federal, que busca colher assinaturas 
para o projeto “10 Medidas Contra a 
Corrupção”. A iniciativa propõe mu-
danças legislativas para o combate à 
corrupção.

O SIRECOM-MS e o CORE-MS 
estão coletando assinaturas em sua 

Como posso ajudar a campanha #CORRUPÇÃONÃO?

sede (localizada à Rua Quintino Bo-
caiúva, 766 - Jd. TV Morena). Para 
um projeto de lei de iniciativa popular 
tramitar no Congresso é preciso que 
tenha 1 milhão e 300 mil assinaturas no 
País, distribuídas por pelo menos cinco 
Estados diferentes. 

Formulários virtuais não são aceitos 
pelo Congresso Nacional para o ofere-
cimento de Projeto de Lei de iniciativa 
popular. Segundo a legislação, as assi-

-
mente, não por meio digital. 

No site www.dezmedidas.mpf.mp.br 

apoiar as dez medidas. É só imprimi-la, 
assiná-la e entregá-la em um dos pontos 
de coleta. Você pode ajudar também 
coletando a assinatura dos seus parentes 
e amigos.

O interessado em participar da 
campanha poderá também entrar em 
contato com a procuradora da República 
Damaris Baggio pelo e-mail damarisba-
ggio@mpf.mp.br ou ligar no Ministério 
Público Federal de Campo Grande (67) 
3312-7200.

A campanha só terminará quando 
atingir a meta de um milhão e meio de 
assinaturas.
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C -

mento da anuidade será efetuado pelo 
representante comercial, pessoa física ou 

descon
sem desconto, vencendo-se a primeira em 

-

-

-

Representantes Comerciais das pessoas 

-

wp -
-

-
presentantes Comerciais de pessoas físicas e 

Ao pagamento 

antecipado da anuidade 

de 2016 será concedido 

desconto de 20% até 31 

de janeiro e de 15% até 

28 de fevereiro de 2016.

Contribuição Sindical é revertida em 

benefícios aos representantes comerciais
Antes de mais nada, torna-se ne-

cessário elucidar a diferença entre 

associativa, pois muitos representantes 
comerciais ainda confundem o conceito 

A Contribuição Sindical tem ca-

precisa contribuir com o sistema que 

-

As datas de recolhimen-
to Pessoa Jurídica e Pessoa 
Física são as seguintes:

É importante ressaltar que o reco-

acrescido das cominações previstas no 

Contribuição Associativa

pelo associado ao sindicato em virtude 

-
rando seu caráter voluntário, a contri-

-
cia que os representantes comerciais 

À medida que aumenta o número 

compromisso de estar em dia com sua 
-

-se o rol de representantes comerciais 

dos Representantes Comerciais Autôno-

empreender em suas ações e avançar nas 
-

-
nais, merecendo destaque a festa em 

General Motors do Brasil/Perkal Con-
cessionária Chevrolet, que neste ano 

veículos com descontos acima inclusive 

Merecem o mesmo destaque as par-

e empresas:
- Fecomércio/MS: 

- IPF
suporte em pesquisas;
- Sesc/MS: convênio para que os repre-
sentantes usufruam das várias áreas de 

- Senac/MS:
- Sebrae/MS: palestras;
- Una Virtual

- Uniodonto Campo Grande: convênio 

- Conalt: convênio contabilidade
- RepCom: -

 - soluções automo-
tivas delivery, oferecendo descontos 

- Churrascaria Figueira - des-
conto especial para o representante 
comercial

-
-

O SIRECOM-MS oferece ainda 
outros benefícios aos representantes 
comerciais. São eles:
- Assessoria jurídica;

-

pelos telefones (67) 3325-7111 e 9916-
9633 

Não poderíamos deixar de salientar 
que “A força da representação está 

no associativismo”

ATENÇÃO:
“Legislação”, sub-editoria “Leis e Resoluções”, nos links RESOLUÇÃO Nº 1.065/2015 – CONFERE e RESOLUÇÃO Nº 

1.064/2015 – CONFERE
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Programação diferenciada marca as comemorações 
do Dia do Representante Comercial

Sebrae-MS teve presença especial nas comemorações do Dia do Representante Comercial

o dia 1º de outubro, comemora-se o 
Dia Pan-americano do Representan-
te Comercial e o Dia do Represen-

tante Comercial Autônomo. 
Para homenagear a data, o Sindicato 

dos Representantes Comerciais Autôno-
mos e Empresas de Representações de 
MS (SIRECOM-MS) com apoio cultu-
ral do Conselho Regional dos Represen-
tantes Comerciais no MS (CORE-MS), 
realizou no último dia 3 de outubro, a 
partir das 10 horas, no Novotel, progra-
mação festiva com palestra, solenidade 
de homenagem e feijoada.

Inicialmente, o gerente de Marke-
ting e Comunicação do Sebrae/MS, 
Henrique Fracalanza Alves Correia fez 
apresentação do “Movimento Compre 
do Pequeno Negócio”. Os representan-
tes comerciais foram presenteados com 
camisetas do movimento.

Ao ser convidado para proferir o seu 
discurso, o presidente do SIRECOM-
-MS e CORE-MS, José Alcides dos 
Santos, falou das conquistas obtidas 
durante este ano, dando destaque para 
as novas parcerias que possibilitaram o 
sindicato ampliar o leque de benefícios 
a favor da categoria.”Houve um tempo 
em que o SIRECOM-MS e o CORE-MS 
corriam atrás de empresas e órgãos em 
busca de parcerias. Hoje, graças a um 
trabalho sério e de credibilidade, nós 
que somos procurados pelas empresas 
e órgãos institucionais”, ressaltou o pre-

sidente durante o seu pronunciamento 
ao apontar também o lançamento do 
novo site do conselho como mais um 
importante avanço.

Um dos momentos de grande emo-
ção foi a homenagem prestada ao 
representante comercial Valdir Cortez, 
reconhecendo os seus valiosos 37 anos 
de serviços prestados à sociedade com 
o título de “Pioneiro da Representação 
Comercial no MS”.

Depois de receber a placa de hon-
ra ao mérito das mãos do presidente 
José Alcides, Valdir Cortez declarou 
que “vivencio agora, o marco mais 

vida. Como representante comercial 
não vislumbro honra maior ao re-
presentante do que ser homenageado 
por seu conselho e sindicato, órgãos 
maiores da classe”.

A programação teve continuidade 
com a palestra “Enfrentando a crise 
com mudanças de atitudes”, proferida 
pela consultora organizacional Dharleng 
Campos, que de forma objetiva e com 
amplo conhecimento da área, prendeu 
a atenção do público.

Elogiada pela qualidade da pales-
tra, Dharleng comentou que se sentiu 
lisonjeada por ter sido convidada para 
ser a palestrante do evento. “O repre-

dedicado e cada vez mais consciente 
da importância de obter conhecimen-

tos, fortalecendo a sua imagem e da 
empresa que representa perante o 
cliente”, comentou.

Entre as autoridades presentes, des-
tacamos o presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Fecomércio-MS), Edison Araújo, que 
ressaltou a importância do evento no 
sentido de os representantes comerciais 
reunirem com seus familiares para uma 
confraternização. Segundo ele, o evento 
evidenciou o apoio da categoria aos 
seus órgãos representativos perante à 
sociedade.

Como presidente do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE-MS), Edison 

Araújo considerou importante a di-
vulgação do “Movimento Compre do 
Pequeno Negócio” durante a progra-
mação festiva, despertando os con-
vidados a prestigiarem os pequenos 
empreendimentos, principalmente 
nos seus bairros.

Ao ser dada a palavra ao público 
presente, registramos as participações 
do diretor Jairo Rezende e do repre-
sentante comercial Rubens Surian, este 
último que falou da importância de os 

ações do conselho e do sindicato.
O encerramento deu-se com o al-

moço, quando os convidados puderam 
fortalecer os laços de amizade em clima 
festivo.
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Participação no ‘Balanço Geral nos Bairros’ 

G

Parceria garante 
serviços do Sesc-MS aos 

representantes comerciais
raças à parceria firmada com o 
Serviço Social do Comércio de MS 
(Sesc-MS), os representantes co-

merciais e seus familiares passaram a ter 
direito a serviços de diversas áreas.

Com objetivo de informar os bene-
fícios e os procedimentos necessários 
para começar a fazer uso dos serviços, a 
analista de relacionamento empresarial 
do SESC-MS Carla Rosa Correia dos 
Santos Barbosa participou de plantão 
realizado pelo SIRECOM-MS e CORE-
-MS, em setembro (25), com feedback 
satisfatório por parte da categoria.

A abertura dos trabalhos contou com 
as presenças do presidente do SIRE-
COM-MS, José Alcides dos Santos e 
sua esposa – Sueli, diretores e equipes 
do SIRECOM-MS e CORE-MS.

Os participantes do plantão con-
correram aos brindes sorteados pelo 
SIRECOM-MS, CORE-MS e SESC-
-MS. Os sortudos foram os represen-
tantes: Glades da Cunha (camiseta e kit 
odontológico); Silvana Maria Andrade 
(1 camiseta e kit odontológico), Dácio 

Gomes (1 camiseta e kit odontológico), 
Rodrigo Nascimento (2 kits odontoló-
gicos) e Rafael Chester (2 kits odonto-
lógicos).

O presidente José Alcides mani-
festou agradecimentos especiais a 
todos que participaram de mais esta 
ação, fortalecendo desta vez a par-
ceria firmada com o Sesc-MS, “que 
representa uma grande conquista 
para as famílias da Representação 
Comercial”.

De acordo com Carla Rosa, a par-

Grosso do Sul as categorias do comer-
ciário parceiro, que é o empresário, 
cadastrado no SIRECOM-MS que 
possui CNPJ, bem como o usuário par-
ceiro, que é o representante comercial 
autônomo.

A diferença do comerciário parceiro 
para o usuário parceiro com relação aos 
serviços, é que o primeiro tem como 
vantagem a utilização da odontologia, 
além da redução de 40% no que se refere 

O presidente do SIRECOM-MS, José Alcides dos Santos, participou, nos dias 
28, 29 e 30 de outubro, no Rio de Janeiro, do Congresso Nacional do Sicomércio 
2015. A abertura do congresso contou com a presença do ministro do Supremo 
Tribunal Federal Marco Aurélio Mello. Para o presidente do SIRECOM-MS, José 
Alcides, foi uma satisfação ouvir do ministro Marco Aurélio, durante palestra, que 

Evento, que reuniu mais de mil sindicalistas de mais de 850 sindicatos do 
comércio de bens, serviços e turismo de todo o Brasil,  é referência para o setor. 
O Congresso Nacional do Sicomércio 2015 mobilizou federações e sindicatos do 
Sistema CNC para debater os temas de interesse da atuação sindical e apontar 

caminhos que ajudem as empresas e o País a superarem o cenário adverso. 

SIRECOM-MS prestigia Congresso 
Nacional do Sicomércio 2015

Quando essa informação chega ao representante co-
mercial, muitos questionam se há a necessidade de dois 
registros no CORE-MS, porém, na verdade não se trata 
de duplicidade de registro, e sim, do cumprimento da le-
gislação em vigor, Lei Federal de nº 6.839/80, que exige 
que a pessoa jurídica tenha um responsável técnico, e 
que ambos, empresa (pessoa jurídica), e o responsável 
técnico (pessoa física ou natural) sejam registrados no 

mantenham uma linha correta de serviço, deste modo, há 
um controle das pessoas naturais que respondem pelos 
atos de uma pessoa jurídica, e das pessoas jurídicas, que 
são sujeitos de direitos e obrigações na vida civil. Sendo 

responder pela sua administração perante a sociedade, 
gerando essa formalidade e controle, maior segurança em 
prol da coletividade.

Em razão da legislação em vigor, o CORE-MS adverte 
que as pessoas jurídicas que atuam como representantes 
comerciais no Mato Grosso do Sul, que, mesmo registra-
das no CORE-MS, ainda não possuam o responsável téc-
nico registrado no mesmo Conselho, venham se adequar 
a Lei, habilitando seu responsável técnico no CORE-MS, 
fazendo a regularização, pois, nenhum serviço será pres-
tado pelo CORE-MS para as empresas irregulares, até 
que essas pessoas jurídicas se ajustem a Lei.

Contamos com a compreensão de todos.

Att.

Diretoria do CORE-MS.

AVISO

Legislação exige registro físico 
no CORE-MS do responsável 

técnico de pessoa jurídica
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Os representantes comerciais e seus familiares  elogiaram a festa em homenagem ao Dia do Representante Comercial, que esse ano teve uma programação diferenciada, com realização de uma feijoada. O evento ocorreu no último dia 3 
de outubro, no Novotel. Destacamos momentos especiais da festividade, uma promoção do SIRECOM-MS, com apoio cultural do CORE-MS.

Momentos marcantes da programação festiva em homenagem ao Dia do Representante Comercial



Dezembro de 2015

A ÇÕES

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 2015 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 determinação do Conselho Federal  dos 
Representantes Comerciais, ao qual o CORE-MS é subordinado e do Tribunal 
de Contas da União.

Participação no ‘Balanço Geral nos Bairros’ 
de 2015 tem repercussão positiva

o avaliar as participações do Sindi-
cato dos Representantes Comerciais 
Autônomos e Empresas de Re-

presentações de MS (SIRECOM-MS) e 
do Conselho Regional dos Representan-
tes Comerciais de MS (CORE-MS) nas 
etapas do “Balanço Geral nos Bairros”, 
realizadas neste ano, o presidente dos 
órgãos, José Alcides dos Santos, decla-
rou que as ações tiveram repercussão 
positiva. “As equipes do sindicato e do 
conselho tiveram oportunidade de saí-
rem das quatro paredes, indo ao encontro 
das comunidades dos bairros da Capital, 
quando levaram não só prestação de 
serviços, mas também divulgaram suas 

representante comercial”, destacou o 
presidente.

O Balanço Geral nos Bairros é uma 
iniciativa da TV MS Record, FM Cidade 
97 e Diário Digital.

A última etapa deste ano foi promo-
vida no dia 21 de novembro, das 8 h às 

A
12 h, na Região Mata do Segredo, no 
bairro Nova Lima, quando a comuni-
dade foi atendida na Escola Estadual 
Lino Villacha. Entre as visitas que as 
equipes do sindicato e conselho rece-
beram, destacamos a vice-governadora, 
Rose Modesto.

Durante a programação, equipes do 
SIRECOM-MS e do CORE-MS pres-
taram todas as informações necessárias 
para àqueles que se interessam em 

comercial. Foram disponibilizados 
ainda serviços de consulta cadastral, 
balcão de negócios, orientação para 
abertura de empresa de representação, 
cálculos indenizatórios e orientação 
jurídica.

A quinta etapa está prevista para 19 
de março do ano que vem, quando o Ba-
lanço Geral nos Bairros estará na Região 
do Prosa, Mata do Jacinto. A ação será 
realizada na Escola Estadual José Maria 
Hugo Rodrigues, das 8 h às 12 h.

Presidente José Alcides considera as ações nos bairros produtivas

8
Equipes do SIRECOM-MS e CORE-MS recebem a visita da vice-governadora, Rose Modesto

O SIRECOM-MS, por meio de sua 
assessora jurídica, Ana Graziela Acosta 
Silva, participou de 9 a 14 de novembro, 
das 8 h às 18 h, do Empretec, que é uma 
metodologia da Organização das Nações 
Unidas - ONU voltada para o desenvolvi-
mento de características de comportamen-

de novas oportunidades de negócios, 
promovido em cerca de 34 países.

No Brasil, o Empretec é realizado 
exclusivamente pelo Sebrae e já ca-
pacitou cerca de 215 mil pessoas. O 
Empretec pode proporcionar aos seus 
participantes a melhoria no seu desem-

SIRECOM-MS investe no empreendedorismo

penho empresarial, maior segurança 
na tomada de decisões, a ampliação da 
visão de oportunidades, dentre outros 
ganhos, aumentando assim as chances 
de sucesso empresarial.

São 60 h de capacitação em seis 
dias de imersão em que o participante é 

-

como um empreendedor de sucesso 
age. “Concluímos com êxito o curso, o 
que possibilitou trazer inovações em-
preendedoras para o SIRECOM-MS. 
Realizamos muitas tarefas, inclusive no 
período noturno”, disse Ana Graziela.

EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, O CORE-MS 
CONVOCA OS REPRESENTANTES COMERCIAIS EM DÉBITO A 

REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO JUNTO À ENTIDADE.
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Representantes comerciais tornam-se 
multiplicadores da campanha #CORRUPÇÃONÃO

om inteiração e disposição de coo-
peração, representantes comerciais 
prestigiaram no último dia 13 de

novembro, a partir das 17h30, no auditório 
do Conselho Regional dos Represen-
tantes Comerciais no MS (CORE-MS), 
a palestra proferida pela procuradora 
da República Damaris Baggio, que 
abordou sobre as “10 Medidas Contra 
a Corrupção”.

O evento foi uma realização do Sin-
dicato dos Representantes Comerciais 
Autônomos e Empresa de Represen-
tações do MS (SIRECOM-MS) , com 
a parceria do CORE-MS, em apoio à 
campanha “#CORRUPÇÃONÃO’, 
iniciativa do Ministério Público Federal 
brasileiro, em parceria com a Associa-
ção ibero-americana de Ministérios 
Públicos (AIAMP).

A abertura da programação foi feita 
pelo diretor-secretário do SIRECOM-
-MS e conselheiro Jairo Jorge Duarte 
de Rezende que, em nome do presidente 
José Alcides dos Santos, deu as boas-
-vindas aos representantes comerciais 
e demais convidados.

O tema da palestra prendeu a aten-
ção do público presente que, de forma 
unânime, elogiou a performance da 
palestrante e os esclarecimentos dados, 
com transparência.

Em seu pronunciamento, o diretor 
Jairo Rezende conclamou os represen-
tantes comerciais a fazerem um com-
promisso pessoal de cada um coletar 
pelo menos 100 assinaturas em apoio 
à campanha #CORRUPÇÃONÃO. 

-
sentantes e vendedores são acostuma-
dos a trabalhar com metas, cotas. Nossa 
categoria é dinâmica, capacitada, por 

Diretor Jairo Rezende convocou os representantes para se 
comprometerem com coleta de assinaturas

Camacho Júnior advertiu que é necessário os 
representantes fortalecerem o sindicato

Palestra da procuradora da República Damaris Baggio 
teve a inteiração do público presente

isso tenho certeza que vai contribuir 
imensamente com essa importante ini-
ciativa”, disse.

Durante o evento, os parceiros 
do sindicato e do conselho, entre os 
quais Sesc/MS, Senac/MS, Uniodon-
to Campo Grande, General Motors 
Brasil/Perkal Concessionária Che-
vrolet, Dr. Lubrifica e Una Virtual 
apresentaram os benefícios garanti-
dos à categoria por meio dos convê-
nios firmados. Na oportunidade, os 
parceiros agraciaram os convidados 
com sorteios de brindes.

Na opinião do representante comer-
cial Edelberto Camacho Júnior, o evento 
promovido pelo SIRECOM-MS foi 
muito produtivo. Ele observou que “o 
sindicato vem trabalhando com intuito 
de aproximar mais os sindicalizados, 
inclusive tem buscado parcerias para 

Segundo Camacho Júnior, é funda-
mental que os representantes comerciais 
se associem ao sindicato, passando a 
fazer parte de todo o processo. “Sem 

o sindicato avançar em suas ações”, 
advertiu.

O encerramento da programação 
deu-se com a realização de um chur-
rasco, momento não só de confraterni-
zação, como também de troca de ideias 
entre os representantes comerciais.

Avaliação positiva

A procuradora Damaris Baggio 
declarou-se surpresa com o interesse 
dos representantes comerciais. Con-
forme ela, “pelo simples fato de virem 
aqui, neste horário e dia, já demonstra 

que eles têm interesse no assunto. As 
perguntas que foram feitas e a aten-
ção que foi dada durante a palestra e, 
principalmente, o comprometimento 
manifestado no sentido de entrar na 
campanha, contribuir com assinaturas, 
é fantástico!”.

Para Damaris Baggio, os repre-
sentantes comerciais vão ser mul-
tiplicadores, passando a contribuir 

“Temos procurado nos associar às 
instituições sérias. Até hoje o MPF 
não fez parceria com nenhuma ins-
tituição que não tivesse idoneidade. 
Portanto, temos nesta parceria com o 
sindicato um ganha-ganha. Ou seja, o 
SIRECOM-MS ganha entrando numa 
campanha com o MPF e, este último 
ganha com a coleta de assinaturas 
feita pelo sindicato. E a sociedade 
ganha com a contribuição desses dois 

órgãos.”, detalhou a procuradora.
A campanha #CORRUPÇÃONÃO, 

de acordo com Damaris, reavivou a 
esperança da população em um país 
melhor, haja vista que as pessoas vêm 
de um período de desilusão muito gran-
de. “Essa campanha traz um foco, uma 
esperança nova para a pessoas”.

A avaliação que a procuradora fez 
da campanha é extremamente positiva. 
#CORRUPÇÃONÃO, informou, “é 
uma campanha que não tem orçamen-
to, voluntária por parte dos membros 
do MPF e, mesmo assim, já se registra  
aproximadamente 670 mil assinaturas 
por escrito no país. Esse número é im-
pressionante e aumenta a todo instante”.

Para acompanhar o avanço do núme-
ro de assinaturas obtido  (assinômetro) e 
obter mais informações sobre a campa-
nha, inclusive de como contribuir, acesse 
o endereço www.dezmedidas.mpf.mp.br

Depois da palestra da procuradora da República Damaris Baggio, happy hour deu 
oportunidade aos representantes comerciais  de se confraternizarem
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m meio as mudanças políticas, fre-
quentes alterações nos dispositivos de 
lei, crise econômica mundial, no Bra-

de sentimento de instabilidade em seus 

-
leiro, de sua pátria, de sua luta de cresci-

características essas que descrevem o 

nome de “caixeiro viajante” que era o 
profissional que possibilitava o mer-

estar ao alcance das pessoas os produtos 
por elas desejados, vendendo produtos 

forma, os Representantes Comerciais 

crescimento econômico e populacional, 

aumentando assim consequentemente a 

pelo Representante Comercial, pois, a 

-
sional, o Representante Comercial, em 

O Representante Comercial nunca 
-

fornecedores e clientes satisfeitos, moti-
vo este, que este bonito e essencial ofício, 

Representante Comercial, se perpetua na 

pode deixar se abater pelas especulações 

a luta Representante Comercial, pois, aí 

e, antes de tudo, saiba seus direitos e 

E
Apesar de assuntos já tratados, devido 

resumo sobre o que o Representante Co-

de suas relações comerciais: 

-

-

-

-

-

devem constar no contrato de represen-

- As principais características do 

um percentual sobre as vendas que 
este efetivar, conforme pactuado entre 

comercial;
b) O representante comercial tem 

-

primeiro;
c) É vedado a cláusula del credere, 

que proíbe o desconto do valor de uma 

reter comissões devidas ao representante 

danos por este causados, como forma de 

-

-

essencial, o representante comercial que 

-

-

-

da parte do representante comercial, este 

denúncia for de iniciativa da parte repre-
-
-

denúncia por parte da Representada sem 

-
tro, este se tornará automaticamente por 

-

-
toria do representante comercial, este 

-

representante comercial como se esta 
tivesse denunciado o contrato imoti-

-

-

-

que o Representante assine, ou seja, a 

existe duas correntes doutrinárias sobre o 

-

representante comercial para pleitear 
-

Como se pôde notar da leitura dos 
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A ÇÕES

presidente José Alcides dos San-
tos declarou-se satisfeito com os 
resultados obtidos durante as

participações na edições da Rota do 
Desenvolvimento, neste ano, evento que 
se trata de uma ação do Programa Esta-
dual de Apoio aos Pequenos Negócios 
(PROPEQ), realizada pelo governo do 
Estado por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Econô-
mico (Semade), juntamente com Sebrae 
e demais instituições do Sistema S. 

A ação levou aos municípios do 
interior do Estado profissionais de 

Ações na Rota do Desenvolvimento atendem 
expectativas do SIRECOM-MS e CORE-MS

Presidente José Alcides profere palestra em Dourados Diretor Oswaldo Fernandes profere palestra em Coxim SIRECOM-MS esclarece dúvidas dos participantes

O
referência em vários segmentos. 
Foram realizadas quatro edições, 
sendo em Nova Andradina, Coxim, 
Dourados e Três Lagoas. A cada 
Rota foram oferecidas 400 atividades 
gratuitas, dentre oficinas, palestras e 
workshops. 

Entre as palestras proferidas durante 
a programação da Rota do Desenvolvi-
mento, em Coxim, que se deu de 15 a 
18 de setembro, destacamos “Oportu-
nidades de mercado através da Repre-
sentação Comercial”, que teve como 
ministrante o diretor do SIRECOM-MS 

e conselheiro Oswaldo Fernandes.
Já na Rota do Desenvolvimento, 

em Dourados,  ocorrida de 22 a 25 de 
outubro, a palestra “Oportunidades de 
Mercado através da Representação Co-
mercial” foi ministrada pelo presidente 
do SIRECOM-MS e CORE-MS,  José 
Alcides dos Santos.

Em Três Lagoas, de 17 a 19 de 
novembro, a assessora jurídica - Ana 
Graziela Acosta Silva - e o executivo 
do SIRECOM-MS, Joelson Cândido 
dos Santos, esclareceram todas as dú-
vidas dos representantes comerciais, 

bem como daqueles que têm intenção 

Entre os serviços que foram ofere-
cidos pelo SIRECOM-MS e CORE-
-MS durante a programação das 
edições da Rota do Desenvolvimen-
to, destacamos a consulta cadastral, 
balcão de negócios, orientação para 
abertura de empresa de representação, 
cálculos indenizatórios, orientação 
jurídica e esclarecimentos sobre quais 
são as diferenças entre representante 
comercial e vendedor contratado com 
carteira assinada.

Presidente do SIRECOM-MS destaca 
importância do representante 
comercial no ‘Ronda do MS’

O presidente do Sindicato dos Re-
presentantes Comerciais Autônomos 
e Empresas de Representações de MS 
(SIRECOM-MS) e do Conselho Re-
gional dos Representantes Comerciais 
no MS (CORE-MS), José Alcides dos 
Santos, foi o entrevistado do programa 
“Ronda do MS”, exibido dia 6 de outu-
bro, a partir das 11h30, pela emissora 
Jota FM.

A recepção do entrevistado do dia 
foi feita pela redatora Rayane Santa 
Cruz. Ao apresentador do programa, 
Pereira Neto, o presidente José Alcides 
abordou de forma abrangente sobre a 

comercial, inclusive salientando os 
seus direitos e deveres.

Durante a entrevista, José Alcides 
lembrou um pouco da história da re-

presentação comercial. Ele informou 
quais são os primeiros passos que 
uma pessoa deve dar para ingressar 

Segundo o presidente do SIRECOM-
-MS, o representante comercial cumpre 
um papel importante na economia. “É 
ele que intermedeia os negócios entre 
as indústrias e o comércio”.

-
brança de pedágios; participações no 
programa do Governo do Estado “Rota 
do Desenvolvimento” e no “Balanço 
Geral nos Bairros”, este último promo-
vido pela TV Record MS, foram outros 
assuntos abordados.

Entre os parceiros do sindicato, o 
presidente destacou a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de Mato Grosso do Sul 

(Fecomércio-MS) e o Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenos Empresas de Mato 
Grosso do Sul (Sebrae-MS).

A programação festiva em ho-
menagem ao Dia Pan-americano do 
Representante Comercial e ao Dia do 
Representante Comercial Autônomo, 
realizada no dia 3 de outubro, também 
foi destacada pelo presidente José 
Alcides.

Apresentador do programa, Pereira Neto, e o presidente José Alcides durante a entrevista

A entrevista foi levada ao ar pelas 
emissoras que veiculam o programa 
Ronda do MS. São elas: Rádio Pindo-
rama em Sidrolândia; Jota FM 106,5 
em Cel Sapucaia; Rádio Nova Difusora 
em Caarapó; Rádio Nova Paiaguás em 
Glória de Dourados; Jota FM 103,7 
Dourados e Região; Rádio Nova Pira-
vevê em Ivinhema; Rádio Cidade, em 
Aparecida do Taboado.
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RECONHECIMENTO

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.

E-mail exclusivo para 

negociação de 

anuidade vigente

Com objetivo de facilitar e tornar 
mais ágil os serviços prestados, o 
Conselho Regional dos Representantes 
Comerciais no MS (CORE-MS) criou 
e-mail exclusivo para que o repre-
sentante comercial possa negociar a 
anuidade vigente. Por intermédio do 
e-mail arrecadacao@corems.org.br, 
o representante comercial poderá ne-
gociar formas de pagamento e valores.

Mais informações poderão ser ob-
tidas pelo telefone:

 (67) 3047-0707.

U

Valdir Cortez é homenageado 
com título de ‘Pioneiro da 

Representação Comercial no MS’

m dos momentos marcantes da pro-
gramação festiva alusiva às come-
morações do Dia Pan-Americano

do Representante Comercial e Dia do 
Representante Comercial Autônomo, 
que se deu no último dia 3 de outubro, 
foi a homenagem dedicada a Valdir 
Cortez, que há 37 anos presta re-
levantes serviços à Representação 
Comercial.

O Sindicato dos Representantes 
Comerciais Autônomos e Empresas 
de Representações de MS (SIRE-
COM-MS) e o Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais no 
MS (CORE-MS), por meio de seu 
presidente – José Alcides dos Santos, 

-
nal vitoriosa de Valdir Cortez, con-
cedendo-lhe o título de “Pioneiro da 
Representação Comercial no MS”.

Em seu discurso, o homenageado 
expressou que “vivencio o marco 

minha vida. Como representante co-
mercial não vislumbro honra maior 
ao representante do que ser homena-
geado por seu conselho, órgão maior 
da classe”.

Valdir Cortez dedicou o título rece-
-

rinho e compreensão de sua ausência. 
Ele estendeu ainda os agradecimentos 
ao presidente do SIRECOM-MS e 

Presidente José Alcides durante entrega da placa de honra ao mérito ao homenageado Valdir Cortez

CORE-MS, José Alcides dos Santos. 
“Quero parabenizá-lo por esta iniciati-
va de homenagear representantes, pois 
isso nos dá incentivo, coragem e nos 
fortalece para continuarmos a nossa 

 

Casado com Edith, pai de Renata, 
André e Camilla, Valdir Cortez iniciou 

representante comercial no ano de 1978, 
quando a  importadora Douro de São 
Paulo lhe convidou para representá-la na 
área de vendas em Mato Grosso.

Já representou as empresas Ferragens 

Douro/SP (por 12 anos),  Cia Céu Azul 
de Madeiras/PR (10 anos) e ao longo de 
20 anos a Aliança Metalúrgica/SP.

Atualmente representa as empre-
sas Metalúrgica Arouca/SP,  desde 
janeiro de 2007; Fuck S/A, de SC, 
desde março de 2005; Metalúrgica 
Caser/SP, desde janeiro de 2005 e 
Italy Line Ferragens, desde julho de 
2008.

O que Valdir Cortez mais valoriza 
como conquistas obtidas por intermé-

reconhecimentos e amizades. “Sinto-
-me satisfeito de ter sido reconhe-
cido por tanto tempo de trabalho”, 
comentou.


