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C ONQUISTA DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EM MS

Convênio com GM do Brasil atende
antigo anseio da categoria
Uma antiga aspiração da categoria da
Representação Comercial foi atendida,
no último dia 10 de novembro, com a
assinatura do convênio entre o Conselho
Regional dos Representantes Comerciais
no MS (CORE-MS) e General Motors do
Brasil, também conhecida apenas pela
sigla GMB.
Além do presidente do CORE-MS,
José Alcides dos Santos, e demais membros da diretoria do conselho, o ato da
assinatura contou com a presença dos
representantes da Perkal - Concessionária

Chevrolet, o gerente de Vendas Diretas
Éverton Marques e o consultor de Vendas
André Sanches.
A parceria com GM/PERKAL vai beneÞciar os representantes comerciais com
descontos vantajosos e um atendimento
diferenciado.
De acordo com José Alcides, “a GMB
nos concedeu expressivos descontos,
mais vantajosos inclusive com relação
às determinadas parcerias Þrmadas com
outras categorias”. A tabela de descontos
possui variação mensal.
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Palestra sobre Simples
Nacional supera expectativas

Pelo segundo ano consecutivo,o SIRECOM-MS e seu executivo Joelson conquistaram o
1º lugar do “Prêmio Destaque Gestão Sindical”, recebendo premiações em dinheiro

Bicampeões: SIRECOM-MS
conquista 1º lugar do ‘Prêmio
Destaque Gestão Sindical’ de 2014

A categoria e contadores consideraram excelente a palestra “Simples Nacional: vantagens
e desvantagens para os representantes comerciais”, proferida pela drª Marice Fronchetti. O
evento foi realizado no dia 31/10, às 19h30, pelo SIRECOM-MS em parceria com o CORE-MS.
Página 12

R ECONHECIMENTO

E VENTO COMEMORATIVO
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ligados ao setor de comércio de bens,
serviços e turismo de MS estiveram
reunidos no último dia 11 de outubro,
na Chácara das Orquídeas, em Campo
Grande, para participar da solenidade
de encerramento do SEGS - Sistema de
Excelência em Gestão Sindical (Ciclo
2014), quando foram entregues as premiações.
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F ECOMÉRCIO/MS

Presidente da
Organização da Festa do
Representante Comercial Fecomércio/MS enaltece
trabalho do Sirecom-MS
recebe elogios
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O Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e Empresas de
Representações do MS (SIRECOM-MS)
e seu executivo, Joelson Cândido dos
Santos, pelo segundo ano consecutivo,
conquistaram o primeiro lugar do “Prêmio Destaque Gestão Sindical”, recebendo premiações em dinheiro.
Lideranças sindicais e empresários

P IONEIRO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Crescimento do
sindicato é destacado
por Superintendente
Página 4

Categoria reconhece
trabalho de Oswaldo
Fernandes
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A PALAVRA AMIGA DO PRESIDENTE

‘Mesmo os gigantes, todos
nascem pequenos’
Q

uero iniciar o meu discurso com SIRECOM-MS hoje
um questionamento: vocês gos- é referência para os
tariam de ser representados por demais sindicatos
um anão guerreiro ou por um gigante?
sul-mato-grossenses.
Mesmo os gigantes, todos nascem
No ano passado,
pequenos.
o SIRECOM-MS e o
Com certeza, mesmo que o anão seu executivo, Joelfosse um guerreiro, a maioria escolheria son dos Santos, deser representada por um gigante, por vido ao seu elogiável
este último simbolizar a força, o poder. desenvolvimento no
O nosso sindicato é um gigante pe- SEG´S, receberam
queno, que está crescendo.
da FECOMÉRCIO/
Somos cobrados pela categoria por MS premiações em
mais ações. A reclamação é geral, no dinheiro, consagransentido de que o SIRECOM-MS deveria do-se com o 1º lugar
lutar com mais fervor e de forma mais do “Prêmio DestaeÞcaz por conquistas expressivas.
que Gestão Sindical
E como presidente do Sindicato dos 2013”.
Representantes Comerciais do MS, eu
Com 48 assoconcordo.
ciados guerreiros, o
O SIRECOM-MS deveria sim, sindicato consegue
mobilizar-se na obtenção, por exemplo, oferecer oportunidades maravilhosas
do direito de adquirir veículos com de confraternização à categoria, como o
preços diferenciados, já que são nossas jantar em homenagem ao Dia das Mães,
ferramentas de trabalho.
realizado no último mês de maio, e a
O sindicato deveria ter ações mais festa desta noite, em comemoração ao
incisivas para reduzir a pesada carga Dia Pan-Americano do Representante
tributária que recai sobre
Comercial e ao Dia do
os ombros dos represenRepresentante Comertantes comerciais, mesmo “Mesmo com sua
cial Autônomo.
sendo estes as molas pre- estrutura enxuta, o
O sindicato consecursoras do desenvolvi- SIRECOM-MS hoje guiu firmar importanmento do país.
tes parcerias, como por
O SIRECOM-MS de- é referência para os exemplo, com o depuveria exigir que injustiças demais sindicatos
tado estadual Márcio
fossem corrigidas, como sul-mato-grossenses.” Fernandes, fazendo com
é o caso da concorrência
que os pioneiros e as
violenta dos atacadistas
mulheres que contride outros estados, que sequer têm fun- buem com a valorização da reprecionários aqui e concorrem até com as sentação comercial tivessem os seus
indústrias.
relevantes trabalhos reconhecidos pela
As necessidades são muitas e re- Assembleia Legislativa do MS.
almente o SIRECOM-MS deveria ser
Firmamos recentemente convênio
a caixa de ressonância dos anseios da com a Uniodonto, presenteando os
categoria.
associados do sindicato com a adesão
Mas perguntamos aos senhores aqui gratuita ao Plano Empresarial Odonpresentes: como fazer com que essa tológico.
caixa de ressonância ecoe a voz da
Agora pensem! se com o número
categoria, se num universo de aproxi- heróico de 48 associados conseguimos
madamente 6.500 representantes comer- avançar, imaginem o que seremos capaciais registrados no Conselho Regional, zes de conquistar, se apenas a metade
somente 48 são associados ao sindicato? dos 6.500 representantes comerciais
O SIRECOM-MS, meus companhei- registrados no CORE-MS se associarem
ros, tem feito verdadeiros milagres.
ao sindicato?
Mesmo com sua estrutura enxuta, o
Sozinho ninguém faz nada. Sem
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Diretoria do
Conselho Regional
dos Representantes
Comerciais no MS
DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Presidente: José Alcides dos Santos
Diretor-Secretário: Jairo Jorge Duarte de
Rezende
Diretor-Tesoureiro: Valdir Cortez
CONSELHEIROS COMPONENTES DA
COMISSÃO FISCAL
Oswaldo Fernandes
Valdemiro Evaldo Hentschke
Lionézio Duarte Rezende
CONSELHEIROS SUPLENTES
1º Suplente: Grimaldo Macário da Cunha
2º Suplente: Sérgio KoshiTsukumi
3º Suplente: Amarildo de Souza
DELEGADOS EFETIVOS
José Alcides dos Santos
Oswaldo Fernandes
DELEGADOS SUPLENTES
Valdir Cortez
Sérgio KoshiTsukumi

recursos não tem como alçar voos mais
altos.
Portanto, se queremos um sindicato
forte, capaz de ecoar a voz dos representantes comerciais, ao ponto de fazer com
que a Nação reconheça o nosso valor,
respeitando os direitos já adquiridos e
nos conferindo o atendimento de antigos
anseios, aos quais somos merecedores
pela importância de nosso trabalho para
o progresso do país, que deixemos de ser
coadjuvantes e passemos a ser protagonistas de uma história vitoriosa.
E o caminho para coroarmos
nossas lutas de êxito é somente um:
fortalecer o nosso órgão representativo, ou seja, alimentar esse gigante
ainda criança para que ele mostre a
sua força.
Venha somar força conosco! Seja
um associado do seu sindicato. Vamos
transformar o SIRECOM-MS realmente
na casa do representante comercial.
Desejamos a todos uma agradável
noite de confraternização e que possamos, cada vez mais, fortalecer a nossa
união.
* Discurso proferido pelo
presidente do SIRECOM-MS, José
Alcides dos Santos, durante a Festa do
Representante Comercial, realizada no
último dia 3 de outubro.
Contato: presidencia@corems.org.br
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C ONQUISTA
Convênio com GM do Brasil atende antigo anseio
da categoria da Representação Comercial em MS

Graças à luta pelo CORE-MS e SIRECOM-MS, categoria será beneﬁciada com descontos vantajosos na compra de veículos na Perkal - Concessionária Chevrolet

m antigo anseio da categoria da Representação Comercial foi atendido
no último dia 10 de novembro, no
período da manhã, com a assinatura do
convênio entre o Conselho Regional
dos Representantes Comerciais no MS
(CORE-MS) e General Motors do Brasil,
também conhecida apenas pela sigla
GMB.
Além do presidente do CORE-MS,
José Alcides dos Santos, e demais membros da diretoria do conselho, o ato da
assinatura contou com a presença dos
representantes da Perkal - Concessionária
Chevrolet, o gerente de Vendas Diretas
Éverton Marques e o consultor de Vendas
André Sanches.
O CORE-MS em ação conjunta com o
Sindicato dos Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de Representações do MS (SIRECOM-MS) durante
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anos lutaram para ﬁrmarem uma parceria
que garantisse preços diferenciados na
compra de veículos. Conforme o executivo do sindicato, Joelson dos Santos,
“essa parceria com GM/PERKAL vai
beneﬁciar os representantes comerciais
com uma tabela de expressivos descontos,
a qual possui uma variação mensal. Vale
lembrar que os descontos serão maiores ou
menores conforme o modelo do veículo”.
O Executivo informa ainda que a compra do veículo poderá ser feita somente
por pessoa jurídica, com a apresentação de
uma declaração do CORE-MS na Perkal
de Campo Grande.
Almejada parceria
Os representantes da Perkal - Concessionária Chevrolet - Éverton Marques
e André Sanches destacaram que a parceria ﬁrmada com o CORE-MS garante

Membros das diretorias do CORE-MS e SIRECOM-MS participaram
do ato da assinatura do convênio
Dezembro de 2014

à categoria da Representação Comercial
descontos vantajosos e um atendimento
diferenciado. “Entendemos que o veículo é uma ferramenta de trabalho do
representante comercial e ﬁcamos felizes
pelo fato desta parceria vir ao encontro da
necessidade desses valiosos proﬁssionais
em adquirir o seu carro com preços mais
acessíveis”, disse Sanches.
Na visão do presidente José Alcides, a parceria firmada com a GM/
PERKAL representa mais um grande
avanço para a categoria em MS. “Nossa
luta é constante em busca de grandes
parceiros para beneficiar os representantes comerciais sul-mato-grossenses.
Graças a Deus conseguimos atender
uma antiga aspiração da categoria, que
com apoio da GM/PERKAL vai poder
adquirir a sua ferramenta de trabalho
com preços diferenciados”, comemorou o presidente.
O presidente fez questão de agradecer
a GMB, por meio da Perkal, que dispensou ao conselho um tratamento privilegiado, dando demonstração de valorização da
categoria. De acordo com José Alcides, “a
GMB nos concedeu expressivos descontos, mais vantajosos inclusive com relação
à determinadas parcerias ﬁrmadas com
outras categorias”.
Para obter informações sobre a tabela
de descontos, que possui variação mensal,
os interessados deverão entrar em contato
por meio dos telefones (67) 3348 1149
ou 3348 1148. A Perkal - Concessionária
Chevrolet ﬁca localizada à avenida Eduardo Elias Zahran, nº 2.190, em Campo
Grande.
A reunião contou com as presenças,

além do presidente do CORE-MS - José
Alcides dos Santos; dos representantes
da Perkal - Éverton Marquese André
Sanches; do executivo do SIRECOM-MS
- Joelson dos Santos; dos diretores do conselho Oswaldo Fernandes, Valdir Cortez,
Grimaldo Macário da Cunha, Amarildo
de Souza e Valdemiro Evaldo Hentscke;
e do sindicato Arnaldo Stanke e Reinaldo
Gonçalves de Oliveira.
Sobre a GM
No Brasil, a GM fabrica e comercializa
veículos com a marca Chevrolet há 88
anos. A companhia tem três Complexos
Industriais que produzem veículos em
São Caetano do Sul e em São José dos
Campos, ambos em São Paulo, além de
Gravataí (RS). Conta ainda com unidades em Mogi das Cruzes (produção
de componentes estampados e peças),
Sorocaba (Centro Logístico Chevrolet) e
Indaiatuba (Campo de Provas), todas em
SP, além de um Centro Tecnológico, em
São Caetano do Sul (SP), com capacidade para desenvolvimento completo de
novos veículos. A subsidiária brasileira
é um dos cinco centros mundiais na
criação e desenvolvimento de veículos,
nos campos da engenharia, design e
manufatura.
A marca Chevrolet no Brasil é constituída de 18 modelos produzidos e/ou
vendidos: Celta, Classic, Prisma, Onix
(hatchback), Agile, Cobalt, Sonichatchback, Sonic sedã, Cruze sedã, Cruze Sport6
(hatchback), Malibu, Camaro, o mpv Spin,
os Trailblazer e Captiva e picapes Montana, S10 Cabine Simples e S10 Cabine
Dupla e Tracker.
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Presidente da Fecomércio/MS elogia
trabalho do SIRECOM-MS
A

Foto: Rainier Matheus

festa alusiva ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial e
Dia do Representante Comercial
Autônomo, promovida pelo sindicato da
categoria (SIRECOM-MS) no dia 3 de
outubro, às 19h30, no Ondara Buffet, em
Campo Grande, contou com a presença
de expressivas autoridades, entre as
quais o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
MS (Fecomércio/MS), Edison Ferreira
de Araújo.
Ao comentar sobre a programação
festiva, o presidente Edison Araújo
deu os parabéns ao presidente do SIRECOM-MS, José Alcides dos Santos,
quem ele considera “um grande companheiro, meu diretor da Federação do
Comércio, que também preside o CORE
e o SIRECOM em Mato Grosso do Sul”.
Segundo o presidente da Fecomércio/
MS, José Alcides está sempre atento
para reunir os grupos de empresários que
são representantes comerciais em noite
festiva. Ele expôs que “tenho admirado
muito o trabalho que tem sido desenvolvido não só por ele, como por toda

sua diretoria e equipe de colaboradores
no sentido de proporcionar melhores
qualidades de vida e de desempenho da
categoria no âmbito do Estado de MS”.
Na concepção de Edison Araújo,
quando se administra uma instituição,
faz-se com o coração e emoção. E José
Alcides, reconheceu, não é diferente.
“Pessoas abnegadas como ele fazem
com que a instituição cresça, trabalhe
e mostre serviços, embora nem sempre
são reconhecidas”, disse.
Outro elogio feito ao presidente do
SIRECOM-MS refere-se à escolha do
palestrante. Conforme Edison Araújo,
para se expor ao público presente na
festa da forma que o empresário Adilson
Puertes fez é preciso ser corajoso. Em
alguns momentos durante a palestra,
constatou, não tem como as pessoas não
se verem dentro da história de vida dele.
“Adilson é uma pessoa muito corajosa,
o qual admiro muito”.
O fato de o SIRECOM-MS dar
importância ao trabalho das pessoas
que estão à sua volta foi considerado
louvável pelo presidente da Fecomércio.

Presidente da Fecomércio/MS, Edison Araújo, declarou sua admiração pelo trabalho
realizado pelo presidente e equipe do SIRECOM-MS

Ele referiu-se à homenagem prestada a
Oswaldo Fernandes, que foi agraciado
durante o evento com o título de “Pioneiro da Representação Comercial em
MS”.
Edilson Araújo lembrou que quando
chegou em Mato Grosso, Estado uno

ainda, em 1972, uma das primeiras
pessoas que conheceu foi Oswaldo Fernandes. Ele declarou-se muito orgulhoso
de 42 anos depois encontrar Oswaldo
durante um evento comemorativo, sendo
homenageado como pioneiro da representação comercial.

Superintendente da Fecomércio/MS diz que é gratiÞcante
acompanhar crescimento do sindicato
‘Além do espaço muito bem organizado, bonito e pessoal animado, a
palestra mostrou que o sucesso proÞssional tem que ser alcançado com sua

família e amigos”. O comentário foi feito pelo superintendente da Federação do
Comércio e Turismo do Estado de Mato
Grosso do Sul (FECOMÉRCIO/MS),
Foto: RM

Superintendente da Fecomércio/MS, Reginaldo de Lima, acompanhado do executivo
do SIRECOM-MS, Joelson Cândido dos Santos
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Reginaldo Henrique de Lima, durante
a Festa do Representante Comercial.
“Esta noite foi um marco, motivando
bastante”, elogiou.
A programação festiva, que além
da palestra com o empresário Adilson
Puertes, teve homenagem a um pioneiro
da representação comercial e jantar dançante, foi realizada no dia 3 de outubro,
às 19h30, no Ondara Buffet, na Capital,
sob a promoção do Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e
Empresas de Representações do MS,
com apoio cultural do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no
MS (CORE-MS).
O superintendente considerou que
o pronunciamento feito pelo presidente do SIRECOM-MS, José Alcides
dos Santos, deixou bem claro que a
gestão sindical tem que ser uma via

de duas mãos, ou seja, “o sindicato,
com sua diretoria e colaboradores,
precisa fazer o seu papel no sentido
de planejar e executar as ações, ser
efetivo e austero com os gastos. E os
representantes comerciais devem participar, com contribuição Þ nanceira
associando-se. Prestigiar os eventos
também é fundamental”.
Multiplicador do Sistema de
Excelência Sindical (SEGS), Reginaldo Lima disse que é gratiÞ cante
acompanhar o crescimento do SIRECOM-MS, pois primeiro percebeu
uma entidade pequena, “mas hoje
vemos um sindicato organizado, que
sabe para onde quer ir com metas
claras, portanto, mais preparado
para os desaÞ os. Possui importantes projetos e só está aguardando a
mobilização do setor para realizar”.
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C OMEMORAÇÃO
SIRECOM-MS recebe elogios pela impecável
organização da Festa do Representante Comercial
Fotos: Rainier Matheus

Presidente da Fecomércio/MS, Edison Araújo, palestrante Adilson Puertes e José Alcides

ma festa familiar glamourosa. Autoridades, representantes comerciais e suas famílias foram unânimes em reconhecer a impecável organização
da programação festiva em homenagem ao
Dia Pan-Americano do Representante
Comercial e Dia do Representante Comercial Autônomo, datas comemoradas
oÞcialmente em 1º de outubro.
O evento promovido com grande
sucesso no dia 3 de outubro, a partir
das 19h30, no Ondara Buffet, na Capital, pelo Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e Empresas de
Representações do MS (SIRECOM-MS), com apoio cultural do Conselho
Regional dos Representantes Comerciais no MS (CORE-MS), contou com a
realização de homenagem a um pioneiro
da Representação Comercial, palestra
com o empresário campo-grandense
Adilson Puertes e jantar dançante.
Em seu discurso, o presidente do
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SIRECOM-MS, José Alcides dos Santos, reconheceu que o sindicato precisa
de ações mais contundentes para garantir direitos e novas conquistas para
a categoria. Porém, com 48 associados
tem conseguido fazer verdadeiros milagres. “Agora pensem! Se com o número
heróico de 48 associados conseguimos
avançar, imaginem o que seremos capazes de conquistar, se apenas a metade
dos 6.500 representantes comerciais
registrados no CORE-MS se associarem
ao sindicato?”, indagou o presidente ao
completar que “sozinho ninguém faz
nada. sem recursos não tem como alçar
voos mais altos”.
Merecida homenagem
Um dos momentos de grande emoção
Þcou por conta da homenagem prestada a
Oswaldo Fernandes, que teve o seu trabalho reconhecido com o título de “Pioneiro
da Representação Comercial em MS”.

Um dos momentos de grande emoção foi a homenagem prestada a Oswaldo Fernandes

Em seu comovente discurso, Oswaldo Fernandes agradeceu ao presidente
José Alcides e aos demais membros da
diretoria do SIRECOM-MS, da qual faz
parte, “por lembrarem durante vários
anos do representante pioneiro”. Ele fez
também um emocionado agradecimento
à sua família, que sempre esteve ao seu
lado nos momentos mais difíceis, inclusive quando esteve doente.
Ao finalizar, Oswaldo Fernandes
ressaltou a importância da homenagem,
“que fará abrir novas portas e novo horizonte, deixando a minha vida pessoal
mais alegre e Þ co engrandecido com
este reconhecimento diante de tantos
amigos e colegas”.
Reconhecimento público
Entre as autoridades presentes,
destacamos o presidente da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do

Sul (Fecomércio/MS), Edison Ferreira
de Araújo; presidente da Associação
Sul-mato-grossense de Supermercados
(AMAS), Marcelo Gutierre Gonçalves;
presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros Alimentícios de
Campo Grande, Adeilton Feliciano
do Prato; presidente do Sindicato da
Indústria do Carvão de MS, Marcos
Brito; superintendente da Fecomércio/MS, Reginaldo Henrique Lima;
assessor jurídico da Fecomércio/MS,
Fernando Camillo Carvalho; tesoureiro
do Sindicato dos Despachantes do MS,
Sebastião José da Silva; entre outros.
As autoridades, de forma geral,
reconheceram a magnitude do evento,
enaltecendo o presidente José Alcides
e demais membros da diretoria do
SIRECOM-MS pelo atuante trabalho
que vem realizando a favor do fortalecimento da categoria da representação
comercial do Estado.

Presidente José Alcides agradece presença maciça da categoria
Considerada tradicional, a programação festiva em homenagem ao Dia
Pan-Americano do Representante Comercial e Dia do Representante Comercial Autônomo superou as expectativas
dos convidados.
Promovido pelo SIRECOM-MS,
a programação também superou todas as expectativas do presidente do
órgão, José Alcides dos Santos. Ele
manifestou sua felicidade em constatar
a presença maciça dos representantes
comerciais e suas famílias. “É gratiÞcante obter uma resposta positiva
Dezembro de 2014

da categoria, para a qual dedicamos
esta festa que foi preparada com muito
carinho”, declarou.
Com relação ao seu discurso, José Alcides observou que o evento foi propício
para falar das diÞculdades, qualidades
e conquistas do sindicato. Ele salientou
que “convocamos os representantes comerciais a se associarem, somando forças
para o fortalecimento do SIRECOM-MS,
pois só assim o órgão terá força representativa”.
Outro agradecimento feito pelo presidente foi dirigido ao conceituado empre-

sário campo-grandense Adilson Puertes,
que proferiu a palestra “Degustando a
Vida”. De forma corajosa, comentou José
Alcides, o palestrante falou sem censura
de sua vida pessoal e proÞssional, “uma
lição de vida para os que tiveram o privilégio de assisti-lo”.
Para o presidente, a comemoração foi
uma festa das famílias e dos parceiros
da representação comercial. A presença,
por exemplo, de outros sindicatos sul-mato-grossenses, aÞrmou José Alcides,
“só prova que todos estão empenhados
na união e no fortalecimentos desses

órgãos”.
Entre os parceiros do SIRECOM-MS, José Alcides fez questão de
destacar o presidente da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS), Edison Ferreira Araújo.
A presença dele no evento, considerou,
“motiva não só o nosso sindicato, como
os demais também, a conquistarmos
cada vez mais associados, dotando-nos
de melhor estrutura para promovermos
um trabalho de excelência a favor de
toda a categoria”.
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E VENTO TRADICIONAL

E VENTO TRADICIONAL

Momentos especiais da Festa do Representante Comercial
A tradicional festa promovida pelo SIRECOM-MS reuniu parceiros e as famílias da Representação Comercial, que fortaleceram os laços de amizade com os especiais momentos de aprendizado, entretenimento e confraternização.
Fotos: Rainier Matheus
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P IONEIRO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Categoria reconhece quatro décadas de
trabalho prestado por Oswaldo Fernandes

A

trajetória proÞssional de Oswaldo
Fernandes digniÞca a história do
Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e Empresas de
Representações do MS (SIRECOM-MS)
e do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no MS (CORE-MS).
Ele já soma 39 anos de relevantes
serviços prestados à sociedade, sendo
reconhecido no último dia 3 de outubro,
durante programação festiva, com o
título de “Pioneiro da Representação
Comercial em MS”.
O homenageado é casado com Hilda Fernandes há 45 anos, com quem
tem três Þlhos: Jean Carlos, Edymara
e Jeferson.
Ao ver o marido ser homenageado,
Hilda não conteve as lágrimas, ressaltando a importância do reconhecimento.
Para ela, “esse momento é muito importante na vida dele, uma resposta ao trabalho que tem feito durante tantos anos.
É um momento de glória. Emocionei-me
com esta homenagem prestada, pois com

tros representantes comerciais pioneiros
mereciam também receber esta homenagem, mas hoje foi o meu dia, reconhecimento que agradeço imensamente”,
disse em tom emocionado.
Na opinião de Oswaldo Fernandes,
o presidente José Alcides vem fazendo
muito pelo sindicato e conselho da
categoria. Mesmo com poucos associados, ele ressaltou que o SIRECOM-MS
tem se destacado em suas ações. “Eu
acredito no Alcides por trabalhar muito bem. E como membro da diretoria
procuro dar todo o meu apoio. Temos
que reconhecer que Alcides é um vitorioso”, enalteceu.
História de sucesso
Segundo Oswaldo Fernandes,
um reconhecimento dessa grandeza
emociona toda a família, visto que o
trabalho da representação comercial é
árduo. Ele lembra que iniciou sua carreira há quase quatro décadas, quando
fez a primeira viagem com Carlos Ma-

Fernandes comemorou o reconhecimento proÞssional acompanhado de sua família

45 anos juntos já somos uma só pessoa.
Minha família está toda aqui nesta festa.
Para todos nós é muito gratiÞcante que
ele receba esse prêmio”.
Oswaldo Fernandes fez questão de
agradecer ao presidente do sindicato,
José Alcides dos Santos e aos demais
membros da diretoria pela homenagem
recebida. “Nossa! É maravilhoso. Ou-
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tuiama, à cidade de Presidente Prudente/
SP. Na oportunidade foi convidado para
trabalhar como preposto com o titular
Hilário Zaffanelli, este último que já
atuava na região.
Conforme Oswaldo Fernandes, na
época tudo era muito difícil, não tinha
asfalto nas regiões de Dourados, Mundo Novo, Ponta Porã, Coxim, Sonora,

Oswaldo Fernandes recebeu das mãos do presidente do SIRECOM-MS, José Alcides, o
título de “Pioneiro da Representação Comercial em MS”

Pedro Gomes, Três Lagoas, Paranaíba, da Cerâmica São Caetano, Indústria de
Cassilândia e em muitas outras cidades Cerâmica Paraná (Incepa), Cris Metal,
que percorria. “Para Corumbá íamos Louças Icása, Metais Vulcânia e Bomede trem ou Litorina e os bilhetes eram tál. Por cinco anos, representou Cecrisa
comprados com 10 a 15 dias de antece- (Portinari) e Telhas Talheiro.
Há 16 anos representa a “Cerâmica
dência”, lembrou.
Almeida”. No deNa região do
correr de sua trajeB o l s ã o , r e c o r d a “Nossa! É maravilhoso.
tória proÞssional já
o homenageado,
Outros representantes recebeu inúmeros
viajava para Três
elogios por corresLagoas e demais
comerciais pioneiros
pondências quando
cidades vizinhas de
mereciam também
completava a meta
quatro em quatro
acima de 15 mil memeses. O represenreceber esta
tros de pisos. Foi
tante conta que não
homenagem, mas
agraciado também
existia a BR-262 e
com homenagem de
os hotéis eram ruins
hoje foi o meu dia,
Honra ao Mérito cone feios. De acordo
reconhecimento que
ferida pela Assemcom ele, “quando
chovia nas estradas agradeço imensamente” bleia Legislativa do
MS, por meio da
era uma calamidaproposição do dede. Sofríamos muito. Demorava mais de uma semana putado estadual Márcio Fernandes.
Oswaldo Fernandes foi presidente
para voltarmos, haja vista que o carro
quebrava e o lamaçal não nos deixava do Clube Atlético dos Viajantes e
conselheiro fiscal da Cooperativa
sair do lugar”.
Empresarial Sicredi. Atualmente,
é diretor do SIRECOM-MS e do
Trajetória proÞ ssional
Entre as empresas que representou. CORE-MS; conselheiro fiscal da
Oswaldo Fernandes menciona que du- Fecomércio/MS, do SESC e do SErante 14 anos trabalhou como preposto NAC/MS.
Dezembro de 2014

A RTIGO

O Supersimples e o impacto para o
setor dos representantes Comerciais
D

iversos setores de serviços poderão
optar pelo regime simpliÞcado de
tributação (Simples Nacional), a
partir do ano de 2015 visto que a Lei Complementar nº 147/2014, publicada no dia 07
de agosto de 2014, atualizou a Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa, possibilitando
a inclusão de 142 diferentes setores de serviços no Supersimples - LC nº 123/2006.
O texto da LC 147/14 traz avanços
tanto para as micro e pequenas empresas (MPEs) como para os microempreendedores individuais (MEIs)
principalmente no que tange ao ingresso
do setor de serviços no Super Simples,
redução de alíquotas do ICMS, extrema desburocratização e vantagens
em compras governamentais. Toda a
empresa com faturamento anual de até
R$ 3,6 milhões poderá ser enquadrada
no modelo, independentemente de sua
atividade. O Simples Nacional possibilita que as ME/EPP paguem uma única
alíquota para oito impostos, a princípio
com uma redução considerável da carga
tributária, se comparada com as empresa
da categoria geral - lucro presumido ou
lucro real.
A norma criou uma nova tabela,
isto é, o Anexo VI da LC nº 123/2006,
incluindo diversos setores de serviço,
entre eles, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, bem como todas outras
atividades do setor de serviços que
tenham por Þnalidade a prestação de

serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, cientíÞca, desde que não sujeitas à
tributação na forma dos Anexos III, IV
ou V da LC 123/2006.
O Supersimples agora leva em
consideração apenas o faturamento
da empresa, independente do ramo de
atuação, visto que todas as atividades
poderão optar pelo regime de tributação
simpliÞcado. Entretanto, o empresário
deverá ter muita cautela, visto que em
muitos casos, a tributação, conforme as
alíquotas do ANEXO VI, poderá Þcar
semelhante ou até mesmo maior do
que o regime do lucro presumido. Isso
ocorre devido às alíquotas mais altas
que serão cobradas, visto que na nova
tabela a tributação varia entre 16,93%
e 22,45% do faturamento (a alíquota
aumenta conforme os ganhos crescem).
Nesse valor já são inclusos encargos
previdenciários, como a contribuição
patronal ao INSS.
Especificamente para as empresas
de representação comercial incluídas no
Simples Nacional, junto a tributação do
ANEXO VI, haverá grande impacto Þscal. O ponto mais crítico para este setor
reforça a necessidade de um planejamento tributário, visto que a totalidade dos
empresários que exercem esta atividade
terão impacto tributário considerável, até
mesmo maios que a tributação pelo lucro
presumido. O ideal seria que a atividade

de representação comercial tivesse sido
inserida no ANEXO III da LC 123/06,
uma vez que nesta tabela não há impacto
na folha de pagamento, até mesmo porque muitas empresas deste setor tem uma
estrutura familiar, ou seja, com folha de
pagamento reduzida.
Por outro lado, pode-se considerar
como pontos positivos da norma a redução de custos com burocracia, a vedação de instituição de novas obrigações
acessórias, se não previstas pelo CGSN,
bem como incentivos à exportação e
tratamento diferenciado e simpliÞcado
para empresas do Simples Nacional
nas contratações públicas e estímulo a
inovação.
Um ponto importante da LC 147/14
é a desburocratização para abertura e
fechamento das empresas (ME/EPP),
tornando o processo mais célere. Assim, passa a ser proibida a exigência
de certidão negativa de débitos para o
fechamento da empresa, ou seja, deverá
ser baixada mesmo com dívidas. Porém,
um alerta, os débitos serão direcionados
para a pessoa física do sócio, comparativamente, é como se houvesse uma desconsideração da personalidade jurídica
“automaticamente”.
A tributação das empresas enquadradas no ANEXO VI não é justa e não
justiÞca o tratamento diferenciado entre
as empresas. A lei tem que ser interessante para todos os setores e não onerar

um setor e desonerar o outro. O correto
seria ter uma tabela única para todos
os setores. Desta forma, sugere-se que
as empresas do setor de representação
comercial avaliem se de fato será benéÞco o Simples Nacional, com base neste
enquadramento na tabela VI. Por um
lado, se há simpliÞcação dos processos;
por outro, o “regime simpliÞcado” pode
ser um “lucro presumido disfarçado”,
acarretando, assim, o aumento da carga
tributária. Os representantes comerciais
devem continuar lutando pela redução da
carga tributária para o setor, modiÞcando
a LC 123/2006 de forma a alterar o enquadramento tributário para o Anexo III.
* Marice Fronchetti
Contadora

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) cria e-mail exclusivo
para que o representante comercial
possa negociar a anuidade vigente.
Por intermédio do e-mail arrecadacao@corems.org.br, o representante comercial poderá negociar
formas de pagamento e valores.
Mais informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (67)
3047-0707.
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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 determinação do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, ao qual o CORE-MS é
subordinado e do Tribunal de Contas da União.

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.
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COLUNA JURÍDICA
DRª MICHELI S. URBANIN ROVER (DEP. JURÍDICO DO CORE-MS) - OAB/MS 11.737 - Email: juridico@corems.org.br

Licença maternidade para as
Representantes Comerciais
licença maternidade surgiu nos Estados Unidos inﬂuenciada pela força
de Bridget Peixotto, professora
que foi demitida de uma escola pública
em Nova York com a justiﬁcativa de ter
negligenciado seu trabalho para poder
dar à luz. Bridget, contudo, não aceitou
a decisão. Após uma batalha judicial
de três anos, foi aprovada uma lei que
garantia os direitos das gestantes.
Já no Brasil, a aprovação da licença
maternidade se deu em 1943. Desde
então a sua importância foi de tal forma
assimilada pela sociedade que abriu
caminho para a instituição também
da licença-paternidade, oferecida aos
homens.
Todas as contribuintes do INSS
(mulheres empregadas com carteira

A

assinada, as empregadas temporariamente, as que realizam trabalhos
terceirizados e autônomos e mesmo
as que se dedicam a serviços domésticos, respeitadas as condições tais
como carência) têm esse direito. Até
mesmo donas de casa e estudantes
que não recebam salário podem usufruir da licença maternidade, desde
que contribuam para a Previdência
Social por, no mínimo, dez meses
(carência para licença maternidade
para contribuintes individuais e facultativos).
Lembrando que o valor do salário-maternidade para Representante Comercial Autônoma será calculado sobre
a referência da contribuição, ou seja, a
mulher que contribuir sobre o mínimo

receberia, durante seu afastamento, um
salário mínimo por mês.A carência conforme já exposto no parágrafo anterior,
para o benefício da licença maternidade
para a Representante Comercial Autônoma, é de dez contribuições mensais para
Previdência Social.
Mulheres que adotam têm os mesmos direitos das mães gestantes. Nesse
caso, porém, o período de licença maternidade da mãe adotiva tem relação com
a idade da criança amparada.
As mães Representantes Comerciais
Autônomas, na qualidade de seguradas
da Previdência Social, têm direito a salário-maternidade durante 120 dias, com
início 28 dias antes e término 91 dias
depois do parto, podendo ser prorrogado
em casos excepcionais, os períodos de

repouso anterior e posterior ao parto,
aumentados de mais duas semanas,
mediante atestado médico especíﬁco
(art. 93 §3º do decreto 4.862 de 2003).
As Representantes Comerciais
Autônomas, gestantes, devem buscar
a própria Previdência Social, que se
encarregará dos pagamentos, diferentemente das mães empregadas com
carteira assinada, regidas pela CLT,
cujo salário-maternidade é pago pela
empresa contratante, sendo descontado pela empresa nos pagamentos de
impostos à Previdência.
A licença maternidade é um
direito da mulher gestante, pois o
bebê no início de sua vida precisará
de todo o aconchego e cuidados de
sua mãe.

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

SIRECOM-MS beneﬁcia associados com gratuidade
do Plano Empresarial Odontológico da Uniodonto
Graças ao convênio ﬁrmado entre o
Sindicato dos Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de Representações
do MS (SIRECOM-MS) e a Uniodonto
Campo Grande, os associados do sindicato
vão ser beneﬁciados com a gratuidade do
Plano Empresarial Odontológico durante
o período de um ano.
Aos representantes comerciais que não
são associados, dependentes e agregados
serão oferecidos mais de 50% de desconto. Ao pagar a mensalidade, o usuário
vai fazer obturação, restauração, canal,
extração de siso, entre outros serviços sem
pagar mais nada pelo tratamento.
O Plano Empresarial Odontológico garante cobertura nacional. Só
na Capital, são colocados à disposição
dos usuários mais de 80 consultórios
particulares.
Com relação aos procedimentos não
cobertos pelo Plano, que abrange em especial a parte estética, a categoria vai ser
beneﬁciada com preços diferenciados.
Para o presidente do sindicato, José Al-

10

cides dos Santos, essa é mais uma importante conquista. “Com esta ação temos
como objetivo valorizar os associados
e incentivar àqueles que ainda não são a
virem somar forças para o fortalecimento
do SIRECOM-MS”, disse.
Plantão
Os representantes comerciais tiveram
oportunidade de participar, no último dia
26 de setembro, durante todo o dia, no
SIRECOM-MS, de um plantão com a
participação da representante da Uniodonto Wanessa Thalita Cavallaro.
Na oportunidade foram esclarecidas todas as vantagens que o Plano
Odontológico Empresarial garante aos
associados.
O diretor Grimaldo Macário da
Cunha e sua esposa, Glades, fizeram
questão de visitar o presidente do órgão,
José Alcides, para ratiﬁcar a importância
do convênio para as famílias da Representação Comercial do MS.
Os representantes comerciais inte-

SIRECOM-MS promove plantão com a Uniodonto, explicando as vantagens oferecidas

ressados em aderir ao Plano Empresarial
Odontológico, beneﬁciando toda a sua
família e funcionários com os vantajosos

descontos, devem entrar em contato pelo
telefone (67) 3325-7111 ou pelo e-mail
sinrecoms@terra.com.br.
Dezembro de 2014

B ICAMPEÕES
SIRECOM-MS conquista pelo segundo ano consecutivo
1º lugar do ‘Prêmio Destaque Gestão Sindical’
Foto: Divulgação

elo segundo ano consecutivo, o Sindicato dos Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de Represent a ç õ es do MS (SIRECOM-MS)
e seu executivo, Joelson Cândido dos Santos, conquistaram o primeiro lugar do “Prêmio Destaque Gestão Sindical”, recebendo
premiações em dinheiro.
Lideranças sindicais e empresários
ligados ao setor de comércio de bens, serviços e turismo de MS estiveram reunidos
no último dia 11 de outubro, na Chácara
das Orquídeas, em Campo Grande, para
participar da solenidade de encerramento
do SEGS - Sistema de Excelência em Gestão Sindical (Ciclo 2014), quando foram

P

entregues as premiações.
O Prêmio Destaque Gestão Sindical
reconhece e valoriza os colaboradores
que se destacaram na implementação
do SEGS nas entidades, tendo como
critérios as participações nas atividades,
gestão dos indicadores e implementações
de práticas de gestão, com premiações
em dinheiro que vão de R$ 250,00 a R$
1.500,00.
Os sindicatos também foram reconhecidos com valores que variam de R$
719,87 a R$ 9.538,27 para serem aplicados,
exclusivamente, em melhorias que reßitam
na defesa dos interesses dos empresários
do setor.
O SIRECOM-MS, por meio do seu presidente José Alcides e do executivo Joelson, recebeu
duas premiações em dinheiro pela conquista do 1º lugar do ‘Prêmio Destaque Gestão Sindical’

Incentivo
Segundo o presidente do Sistema
Fecomércio MS, Edison Araújo, é
“um incentivo ao aprimoramento do
profissionalismo dos colaboradores
dos Sindicatos da base da Fecomércio MS, considerando a iniciativa na
implementação de práticas de gestão
e o desempenho individual de cada
avaliador responsável pelo Programa
na entidade”.
Para o superintendente da Fecomércio MS, Reginaldo Lima, o prêmio é a
coroação de uma trajetória de trabalho
que começou no início do ano. Ele cita
a capacitação dos diretores e executivos
dos sindicatos com o objetivo de ambientar os novos integrantes e aperfeiçoar os outros colaboradores. “Também
realizamos o treinamento ´Como Falar
com a Imprensa´, objetivando prepará-los no posicionamento e no marketing
pessoal diante dos veículos de comunicação, como participar de entrevistas
para os mais variados tipos de mídia
e temas, já que muitos assumiram a
presidência do sindicato em 2014 e não
tinham tal experiência.”
Reginaldo explicou ainda que outra
capacitação importante foi a de ‘Aperfeiçoamento Sindical’, na qual se busca
aprimorar as questões formais, regulamentares e práticas de funcionamento
de uma entidade sindical. “Para fechar
o ano teremos o ‘Encontro de Representantes’, em parceria com a Assessoria da
Gestão da Representação, da Confederação Nacional do Comercio - CNC, onde
reuniremos todos os representantes do
Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IPF-MS, que atuam na defesa dos interesses
nas diversas instâncias de representações
para alinhar conhecimentos e ações para
a categoria”, informou.
Dezembro de 2014

O advogado da divisão sindical da
CNC, Alain MacGregor, esteve presente
e participou das homenagens. Ele destacou a representatividade da Fecomércio no
SEGS que, agora, tem alguns parâmetros
servindo de exemplo para outras Federações
do País. “Este ano, até avaliadores de MS
estão sendo cedidos para o MPE Brasil,
ressaltando a importância que o Estado
concede ao assunto”.
O Sistema de Excelência em Gestão
Sindical é um programa da Confederação
Nacional do Comércio - CNC que incentiva o desenvolvimento da excelência na
gestão das Federações e Sindicatos Þliados ao Sicomércio, por meio de critérios
baseados nos fundamentos do Prêmio
Nacional de Qualidade (PNQ). Este ano
participaram da cerimônia 16 sindicatos patronais do comércio, diretores do
Sistema Fecomércio MS,representante
da CNC, e a diretora Técnica do MS
Competitivo, Olga Martinez, que também
representava os Correios do Mato Grosso
do Sul.
Para o presidente do SIRECOM-MS,
José Alcides, “ganhar pela segunda vez o
primeiro lugar do ‘Prêmio Destaque Gestão Sindical’ indica que o sindicato está
no caminho certo, motivando a todos a
avançar cada vez mais em busca de novas
conquistas”.
O executivo do SIRECOM-MS
emocionou-se ao falar da conquista do
prêmio pelo segundo ano consecutivo.
“Ganhar pelo segundo ano consecutivo
aumenta a nossa responsabilidade em
aprimorar cada vez mais nossa prestação
de serviços aos Þ liados do sindicato. É
gratiÞ cante termos o reconhecimento
pelo nosso trabalho e esforço em favor
da valorização da categoria da Representação Comercial”, declarou Joelson
Cândido.
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A ÇÃO DO SIRECOM-MS

Simples Nacional:
palestra alerta sobre as
armadilhas tributárias

D

e forma unânime, a categoria e contadores consideraram excelente a palestra “Simples Nacional: vantagens
e desvantagens para os representantes comerciais”, proferida pela drª Marice Fronchetti.
O evento foi realizado no último dia 31
de outubro, às 19h30, pelo Sindicato dos
Representantes Comerciais Autônomos e
Empresas de Representações do MS (SIRECOM-MS) em parceria com o Conselho
Regional dos Representantes Comerciais
do MS (CORE-MS), órgãos presididos por
José Alcides dos Santos.
A contadora e bacharel em Direito drª
Marice, que inclusive já proferiu palestras
sobre as normas internacionais, participando de debates na Malásia (Ásia), de
maneira esclarecedora abordou sobre todos
os pontos polêmicos do Simples Nacional;
principais modiÞcações da LC 147/2014
para o setor; desvantagens do Simples Nacional (anexo VI) - armadilhas tributárias;
impactos para 2015 e para a categoria da
representação comercial, quais os benefícios foram gerados com a LC 147/2014.
Até mesmo os contadores Þcaram surpreendidos com o conteúdo da palestra, que
ofereceu todas as informações necessárias
para uma decisão segura no sentido de aderir
ou não ao Simples Nacional.
Com as informações transmitidas,
comentou drª Marice, os representantes
comerciais passaram a ter uma percepção
das questões mais delicadas do regime simpliÞcado. “Antes eles tinham uma visão de
estar no Simples Nacional, mas não sabiam
das implicações e de como isso vai mudar a
vida deles”, alertou a palestrante.
Segundo drª Marice, o momento é de
reßexão e de fazer cálculos, “e torcermos
que o Governo Federal assimile os estudos
que a Fundação Getúlio Vargas está fazendo
para mudar a realidade das alíquotas do
Anexo VI”.
A união de todos os setores é fundamental para buscar pleitos. Drª Marice foi
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contundente ao aÞrmar que para o time
ganhar é necessário ter equipe. “Os representantes comerciais precisam ter equipe
para mudarmos esse cenário, ir para a tabela
III pelo menos. E tem pessoas maravilhosas
à frente ao SIRECOM-MS que vão fazer a
diferença”, declarou.
A verdade, ressaltou drª Marice, é que
a categoria bateu palmas porque queria
estar no Simples Nacional, mas ninguém se
preocupou onde estaria. Ela adverte: “temos
que analisar muito bem o que estamos comprando e defendendo, para depois decidir se
vamos aderir ou não”.
Ao Þnal da palestra, os participantes
tiveram oportunidade de tirar suas dúvidas
com drª Marice. Ela se colocou à disposição
dos representantes comerciais para mantê-los atualizados sobre o assunto.
Excelente palestra
Os representantes comerciais e contadores não economizaram elogios, qualiÞcando
a palestra sobre o Simples Nacional como
excelente.
Walfrido Roa, representante comercial
que há 10 anos atua no segmento de materiais de construção, avaliou a palestra como
muito positiva. “O assunto abordado é muito importante, por isso todo mundo estava
na expectativa, buscando informações sobre
as vantagens e desvantagens de se migrar
para o Simples Nacional. A partir de agora
temos condições de analisar se realmente
vale à pena mudar. Inclusive eu trouxe o
meu contador para participar desse evento.
Agradeço ao sindicato pela oportunidade”,
aÞrmou.
A palestra despertou também, de acordo
com Walfrido Roa, para a necessidade da
categoria se unir mais, “só assim teremos
chances de conquistar mais direitos. A união
realmente faz a força!”
Membro da diretoria do CORE-MS,
Jairo Jorge Duarte de Rezende disse que a
palestra foi esclarecedora, visto que “estáva-

Drª Marice alertou sobre as armadilhas
tributárias. Durante o evento, ela foi
homenageada pelo presidente José Alcides

mos alheios até mesmo com relação à lei que
foi sancionada. Pensávamos que o Simples
Nacional era o Simples que já estava em
vigor. Para nossa surpresa foram criadas
tabelas para cada categoria, prejudicando-nos sensivelmente”.
Com os esclarecimentos feitos por drª
Marice, Jairo de Rezende chegou a conclusão que se não houver mudanças não
vai compensar aderir ao Simples Nacional.
Conforme Marco Ronei Davalos, que
há 20 anos atua no segmento alimentício, a
palestra reforçou a necessidade urgente da
categoria se unir para brigar pela redução da
alta alíquota que incide sobre o representante comercial. “Depois dessa palestra temos
condições de sentar com os nossos contadores e discutirmos sobre os caminhos que
devemos seguir com relação à tributação de
nossos impostos”, disse.
O representante comercial Elson de Souza reconheceu que conseguiu tirar não só as
suas dúvidas, como tomar novos rumos com

relação ao Simples Nacional. “Até então
eu achava vantajoso entrar para o Simples
Nacional. Mas depois das explicações dadas
pela drª Marice, chegamos a conclusão que
hoje não é vantajoso”, repensou.
Na opinião da contadora Felicita Souza,
a palestra foi ótima, “trazendo informações
que nos deixaram bastante preocupados
com as entrelinhas dessa legislação”. Ela
concluiu que se a folha de pagamento não
tiver valor muito alto, é um suicídio aderir
ao Simples Nacional.
O presidente do SIRECOM-MS, José
Alcides, salientou que a palestra foi muito
produtiva. “Todos que participaram desse
evento gostaram, pois além de obterem importantes informações, puderam tirar todas
suas dúvidas sobre o Simples Nacional”,
aÞrmou.
Durante o evento, o presidente José
Alcides homenageou drª Marice com a
entrega de uma placa de agradecimento pela
brilhante palestra.
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