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2010: um ano de históricas conquistas

Presidente José Alcides dos Santos apresentou Retrospectiva 2010 durante festa de confraternização de final de ano

SINRECOMS recebe
certificado da CNC

Inscrições abertas para
excursão a partir de

fevereiro

2ª Campanha de
Recadastramento vai

até 30 de abril

CV Turismo realiza
grandes sonhos

A festa de confraternização de final de
ano do CORE-MS e SINRECOMS teve
uma inovação, que foi a apresentação da
Retrospectiva 2010 feita pelo presidente
José Alcides dos Santos.

Em nome dos conselheiros e
membros da diretoria do
SINRECOMS, Oswaldo Fernandes
deu os parabéns ao presidente José
Alcides pela compra da sede do conse-
lho, conquista que representou a reali-
zação de um antigo sonho da categoria.

P ARCERIA

Reunião discute
valores das anuidades,
taxas e emolumentos

praticados pelos
CORE’s do país

L EIA AINDA:

Páginas 2 (A Voz Amiga do Presidente) , 6 e 7
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Se você deseja colaborar com o Informativo CORE-MS e com o portal www.corems.org.br, participe da coluna
“ESPAÇO DO REPRESENTANTE”, enviando-nos matérias, artigos, comentários e tudo mais que vier ao

encontro dos interesses da categoria. A sua participação será de fundamental  importância para que possamos
produzir um jornalismo cada vez melhor. Solicitamos para que os textos sejam concisos, contenham nome

completo e contato. O Informativo CORE-MS  e o portal www.corems.org.br se reservam o direito de
selecionar ou publicar total ou parcialmente as correspondências enviadas. E-mail: comunicacao@corems.org.br

ESPAÇO DO REPRESENTANTE

Para receber a News Letter do portal do CORE-MS basta cadastrar o seu
e-mail. Acesse o site www.corems.org.br e se cadastre, recebendo em
seu e-mail notícias de interesse da categoria, bem como sobre a progra-
mação festiva do Dia Pan-americano do Representante Comercial.

Receba boletim on-line no seu e-mail

COMUNICAMOS a todos os representantes comerciais (pessoa Física
e Jurídica), como é de conhecimento de todos, que é obrigatório o
pagamento da anuidade devida ao CORE-MS. Assim, se você está em
atraso com uma ou mais anuidades, estamos oferecendo a oportunidade
de quitação amigável dos débitos junto ao Departamento Jurídico. No
caso de inadimplência de mais de uma anuidade, a atenção deve ser
redobrada, pois iremos inscrever os débitos em dívida ativa, com o
fim de promover a competente Ação de Execução Fiscal, na Justiça
Federal (Lei 6.830/80). Evite que seu débito seja executado. Procure
o Departamento Jurídico do CORE-MS com urgência e fique legal!
Fone: (67) 3321.1213

Diretoria do Conselho
Regional dos
Representantes
Comerciais de MS

Diretoria do Sindicato dos
Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de

Representações do MS
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O portal do CORE-MS disponibiliza
RSS, através do qual, de uma maneira prá-
tica, você vai assinar canais de informa-
ções em um único lugar. Você pode optar
em receber as seguintes categorias:
- Todos
- Somente Notícias
- Somente eventos (Agenda)
- Somente Galerias (fotos, vídeos e áudios)

Veja as vantagens de assinar RSS:
 - É tudo automático e, melhor ainda, gra-
tuito!
 - A informação corre atrás de você e não
ao contrário
- Não é preciso visitar vários sites para ler
notícias
- Você recebe as notícias sem precisar abrir
o navegador
- Fique sempre atualizado com as notícias
do CORE-MS e do SINRECOMS.

Faça a notícia
correr atrás de você

* José Alcides dos Santos
Contato: presidencia@corems.org.br

pesar de algumas dificuldades vi-
vidas em 2010, conseguimos bene-
ficiar a categoria com conquistas

históricas, umas por iniciativas próprias
do CORE-MS e do SINRECOMS, ou-
tras por meio de valiosas parcerias.

Entre as vitórias alcançadas no ano
passado, merece destaque uma que repre-
senta a realização de um antigo sonho.
Trata-se da compra da sede do conselho,
um prédio amplo, bem localizado, que vai
oferecer mais conforto não só aos nossos
colaboradores, como também aos repre-
sentantes comerciais.

Com a inauguração oficial da nova
sede, que ainda não tem data definida
para ocorrer, já que o prédio adquirido
requer algumas reformas para se adequar
em 100% às necessidades do conselho,
teremos condições de implantar a 'Sala
do Representante Comercial', esta que
será dotada de toda a infraestrutura e
equipamentos tecnológicos necessários
para atender não os representantes comer-
ciais do interior, como àqueles da capital

2010: um ano de conquistas históricas
que se encontrarem distantes de seus es-
critórios.

Constatamos com grande alegria  que
os representantes comerciais estão cada
vez mais participativos, utilizando os
meios de comunicação do conselho e do
sindicato para fazer suas críticas, suges-
tões ou elogios, ajudando-nos a atingir a
meta de excelência na qualidade do aten-
dimento público.

Por intermédio do projeto "Voz do Re-
presentante Comercial", os representan-
tes comerciais depositam em urna formu-
lários que registram as aspirações da ca-
tegoria. E as manifestações positivas que
o CORE-MS e SINRECOMS obtiveram
desde o lançamento do projeto mostram
que estamos no caminho certo.

Com uma participação ainda maior
em 2011, que os representantes comerci-
ais sul-mato-grossenses possam somar
esforços não só com o seu conselho e sin-
dicato, mas também com o Conselho Fe-
deral dos Representantes Comerciais por
meio do Sistema Conferes/COREs. Uni-

dos, haveremos de acelerar a obtenção de
novas conquistas a favor da representa-
ção comercial, além de banirmos proje-
tos que ambicionam prestar um
desserviço à categoria, como por exem-
plo o projeto de lei nº 1.439/2007, de au-
toria do deputado federal Dirceu
Sperafico (PP/PR), que pretende reduzir
benefícios adquiridos ao longo de déca-
das.

Feliz 2011!
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NOTÍCIAS DO SINRECOMS

Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e Em-
presas de Representações do MS

(SINRECOMS) e mais 14 sindicatos
filiados à Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado do
Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS),
por intermédio de seus representantes
estiveram reunidos no último dia 11 de
dezembro, no Zagaia Eco-Resort, em
Bonito, para o evento de encerramento
do ciclo 2010 do Sistema de Excelência
em Gestão Sindical (SEGS), marcado
pela entrega dos certificados "Entidade
Rumo à Excelência na Gestão Sindical"
emitidos pela CNC, e certificados de par-
ticipação no SEGS, emitidos pela fede-

SINRECOMS recebe certificado 'Entidade Rumo à
Excelência na Gestão Sindical' da CNC

Foto Divulgação

Presidente José Alcides e Joelson durante solenidade de entrega do
Certificado "Entidade Rumo à Excelência na Gestão Sindical"

ração.
Os certificados são uma forma de re-

conhecer o empenho das entidades que,
desde março desse ano, estão no proces-
so de melhoria de sua gestão, tendo par-
ticipado de capacitações e realizado ava-
liações gerenciais que visam o aumento
da representatividade e a otimização dos
produtos e serviços oferecidos aos repre-
sentados.

O SINRECOMS esteve representado
pelo seu presidente, José Alcides dos San-
tos, e pelo colaborador Joelson Cândido
dos Santos. Participaram ainda do even-
to os demais presidentes de sindicatos; o
chefe da Assessoria Legislativa (Apel) da
CNC, Roberto Velloso;  o presidente da

Fecomércio-MS,
Edison Ferreira, o su-
perintendente
Reginaldo Henrique
Soares e a diretora re-
gional do SESC, Irene
Buainain, além de co-
laboradores do Siste-
ma.

Rodrigo Wepster,
assessor do Departa-
mento de Planeja-
mento da CNC
(Deplan), proferiu pa-
lestra com o tema "Li-
derar é atingir Metas"
e apresentou o Plano
de Desenvolvimento
Associativo (PDA),
que é vinculado ao

SEGS e tem como propósito fomentar o
associativismo sindical por meio de pro-
jetos que preencham as lacunas
identificadas nas avaliações e no Plano
Estratégico das entidades.

O assessor destacou o empenho da
entidade: "A Fecomércio-MS está entre
as federações mais comprometidas com
o Programa no País".

O superintendente Reginaldo
Henrique fez uma breve apresentação das
ações do SEGS em 2010 e destacou que
as empresas e a sociedade serão os maio-
res beneficiados com o programa, pois a

qualidade dos produtos e serviços do se-
tor terciário será melhor, tendo reflexo
direto na competitividade, gerando mais
vendas, mais empregos, maior arrecada-
ção para o Estado e municípios.

O presidente da Fecomércio-MS,
Edison Ferreira de Araújo, acrescentou: "O
SEGS mexeu mesmo com as entidades,
principalmente com os colaboradores".

A Fecomércio MS participa do Pro-
grama desde 2009 e já elevou a pontua-
ção no Programa em 271%, evoluindo a
gestão nos temas de liderança, planeja-
mento, clientes, sociedade, informação,
pessoas e resultados. O próximo passo é
levar a gestão de qualidade às empresas
sul-mato-grossenses.

Elogios
Durante o evento, o presidente do

SINRECOMS, José Alcides dos Santos,
ao fazer uso da palavra elogiou a gestão
de Edison Ferreira, bem como agradeceu
pelo apoio dado aos sindicatos do MS.
"Graças ao Segs, tivemos a oportunidade
de aprimorar o atendimento feito aos re-
presentantes comerciais e elaborar um
plano estratégico para avançar em nossa
meta de atingirmos a Excelência na Ges-
tão Sindical", disse.

O superintendente Reginaldo
Henrique, durante o encontro, enalteceu o
trabalho realizado pelo colaborador do
SINRECOMS Joelson dos Santos, que deu
valiosa contribuição para que os sindica-
tos pudessem concluir todo o processo do
programa, possibilitando a entrega do Cer-
tificado “Entidade Rumo à Excelência na
Gestão Sindical emitidos” pela CNC.

Presidente José Alcides agradece apoio ao presidente
da Fecomércio, Edison Ferreira
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Balcão de Negócios Acesse www.corems.org.br/empresas e confira essas e
outras empresas que procuram por representantes comerciais

Representante Comercial
anuncie,  gratuitamente, no

‘Balcão de Negócios’.
Acesse www.corems.org.br/

representantes

O CORE-MS não se
responsabiliza pelos anúncios

publicados ou por acordos
firmados entre as partes

D

Aumente sua carteira com as ofertas
do Sebrae Comércio Brasil

Confira as ofertas no portal www.corems.org.br, no endereço:
http://www.corems.org.br/noticiatipos/ver/20

Revista do Sistema CONFERE/COREs
destaca homenagem que  CORE-MS
prestou à senadora Marisa Serrano

Em edição de nº 8, vei-
culada em dezembro de
2010, a Revista do Sistema
CONFERE/COREs desta-
cou na "Retrospectiva
2010", na página 18, a ho-
menagem que o CORE-
MS prestou à senadora
Marisa Serrano pelo apoio
à obtenção de histórica
conquista a favor da re-
presentação comercial,
com a aprovação do Pro-
jeto de Lei do deputado Paulo Henrique Lustosa,
na Lei nº 12.246/10.

A revista divulgou ainda a participação do CORE-MS na Feira do Empre-
endedor, promovida pelo Sebrae em julho do ano passado. As campanhas so-
ciais realizadas pelo conselho também foram lembradas.

Nota Fiscal Eletrônica é
obrigatória para

representantes comerciais
e acordo com o Diário Oficial da União
(DOU), publicado em 15 de julho de
2009, protocolo ICMS 42/09, fica

estabelecida a obrigatoriedade da utilização
da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em subs-
tituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo
critério de CNAE e operações com os des-
tinatários que especifica.

Em 10 de outubro, entrou em vigor um
novo período de obrigatoriedade da Nota
Fiscal eletrônica. Nessa data, mais de 50
setores tiveram que adequar seus proces-
sos de faturamento para a emissão de NF-
e. Entre todos os setores elencados pelo
Fisco, está a categoria dos representantes
comerciais.

Para obter mais informações acesse o
site da Receita Federal: http://
www. n f e . f a z e n d a . g o v. b r / p o r t a l /
perguntasfrequentes.aspx.

O SINRECOMS – Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de
Representações do Estado de Mato Grosso do Sul informa as empresas do segmento de Repre-
sentação Comercial, independente de estarem ou não filiadas na entidade sindical de sua cate-
goria econômica, devem recolher a Contribuição Sindical Patronal, até o dia 31 de janeiro de
2011, conforme consta no art. 149 da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 578 e
seguintes da CLT, abrangendo todas as empresas de Representação Comercial e Representantes
Comerciais Autônomos do Estado do Mato Grosso do Sul.

Recolhimento efetuado fora do prazo quando espontâneo será atualizado conforme rege o
art. 600 da CLT. São vetadas as empresas inadimplentes em participar de licitações públicas
federais e firmar contratos com administração publica – art. 607 da CLT. A falta de pagamento
autoriza o ingresso de Ação Executiva Fiscal – art. 606 da CLT, e a fiscalização de órgãos
competentes, aplicando-se a Portaria n° 290 de 11/04/1997.

Código sindical 002.105.87946-7    CNPJ 01.924.026/0001-99 –    tel   (067)3325-7111
Endereço: Rua 14 de Julho, 371 – Campo Grande – MS
 Campo Grande – MS, 08 de janeiro de 2011

 JOSÉ ALCIDES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Contribuição Sindical Patronal deve ser
recolhida até 31 de janeiro de 2011

Nome: Guisa Industria de Utilidades Plasticas LTDA
Website: http://www.guisapet.com.br
Cidade sede: Francisco Beltrão / Paraná
Região atuação: MS
Email: fabiano.scariot@hotmail.com
Contato: Fabiano
Fone: (46) 35237012 / Cel.: (46) 88026015
Observações: mercados de pet shop e decoração

Nome: HC Brasil Textil Ltda
Cidade sede: Timbó / Santa Catarina
Região atuação: MS
Email: comercial@hcbrasil.com.br
Contato: Jaime Rocha
Fone: 47 33125019 / Cel.: 47 99793720
Observações: malharia em geral, nas linhas infantis e
adulto... com as marcas Ora Bolas / Restritto / Taba.

Nome: PowerBoss do Brasil
Website: http://www.powerbossdobrasil.com.br

Cidade sede: Florianópolis / Santa Catarina
Região atuação: todos os estados
Email: powerboss@powerbossdobrasil.com.br
Contato: Isabel dos Reis
Fone: 51 - 30220202 / 3022.0203
Observações: Trata-se de equipamentos para a
economia de energia elétrica, proteção de máquinas
e equipamentos e preservação ecológica.

Nome: Smile Ind. Com
Cidade sede: Blumenau / Santa Catarina
Região atuação: MS
Email: comercial@smile.ind.br
Website: www.smile.ind.br
Contato: Ayrton/Karine
Fone: 47 3231-7200
Observações: Fabricamos chinelos, sapatilhas e
pantufas de quarto.

Nome: Luciano Boska
Website: http://www.starken.pt

Cidade sede: Curitiba / Paraná
Região atuação: MS e MT
Email: lucianoboska@terra.com.br
Contato: Luciano
Fone: (0xx41)3044-4566
Observações: Empresa representante de várias
vinícolas da Península Ibérica. Procura profissionais
de vendas autônomos, com Registro no CORE para
representar seus Vinhos nos estados.

Nome: Interlab Dist. Prod. Cientificos Ltda
Website: http://www.interlabdist.com.br
Cidade sede: São Paulo / São Paulo
Região atuação: Brasil
Email: ger.clinica@interlabdist.com.br
Contato: Maria Aparecida
Fone: 11-5564-9549
Observações: Nossos principais produtos são testes
rápidos, meios de cultura, plásticos descartáveis para
uso laboratorial, corantes, produtos químicos especiais.



PARCEIRO



7 6Janeiro de 2011

CONFRATERNIZAÇÃO

A
festa de confraternização de final de
ano do CORE-MS e SINRECOMS
teve uma inovação, que foi a apre-

sentação da Retrospectiva 2010 feita pelo
presidente José Alcides dos Santos.

O evento, ocorrido no dia 9 de de-
zembro, teve a presença maciça dos
membros da diretoria do SINRECOMS,
dos conselheiros, colaboradores, fami-
liares e convidados especiais.

Ao fazer um balanço das realiza-
ções, o presidente José Alcides consi-
derou o ano de 2010 muito produtivo,
dando um destaque especial às parce-
rias firmadas, que possibilitaram bene-
ficiar a categoria com a promoção de
eventos e oportunidades de novos ne-
gócios.

Durante o seu discurso, o presi-

Presidente José Alcides apresenta 'Retrospectiva 2010'
durante festa de confraternização de final de ano

dente agradeceu a dedicação dos co-
laboradores e apoio dos  membros das
diretorias do CORE-MS e do
SINRECOMS, que somaram esforços
para os bons resultados obtidos em
2010.

Em nome dos conselheiros e mem-
bros da diretoria do SINRECOMS,
Oswaldo Fernandes deu os parabéns
ao presidente José Alcides pelo brilhan-
te trabalho desenvolvido em 2010, que
culminou em conquistas históricas a fa-
vor da categoria, citando como exemplo
a compra da sede do conselho.

Já Dilcena Gomes Teixeira, represen-
tando os colaboradores, manifestou a
alegria e orgulho que todos sentem em
fazer parte da família do CORE-MS e
do SINRECOMS.Presidente José Alcides durante apresentação da Retrospectiva 2010

Colaboradores recebem cestas natalinas
Fizeram parte ainda da programação da festa de con-

fraternização de final de ano, a entrega de cestas natali-
nas aos colaboradores e o jantar árabe. Para o presi-
dente José Alcides dos Santos, é mais que merecido,
depois de um ano de dedicado trabalho, os colabora-
dores serem lembrados com carinho por parte de toda
a diretoria do CORE-MS e do SINRECOMS. “A en-
trega das cestas natalinas é uma forma que encontra-
mos para dizer muito obrigado aos nossos colaborado-Falando em nome dos colegas de trabalho, Dilcena

manifestou sua alegria em fazer parte da família do CORE-MS

res, incentivando-os a se empenharem cada vez mais
em suas atividades”, explicou o presidente.

A entrega das cestas natalinas, que ocorreu em cli-
ma de emoção e alegria, foi feita por membros da di-
retoria do CORE-MS e do SINRECOMS.

Outro momento especial foi o jantar árabe, por inter-
médio do qual diretores, conselheiros, convidados, cola-
boradores e familiares puderam viver momentos de confra-
ternização, reforçando ainda mais os laços de amizade.

Oswaldo Fernandes cumprimentou presidente José
Alcides pelas históricas conquistas

Dona Cida recebeu cesta natalina das mãos de José
Alcides e Sérgio Tsukumi

Grimaldo entregou cesta natalina à drª Micheli

Oswaldo Fernandes e Waldeci entregaram cesta
natalina à Dilcena

Tatiana recebeu cesta natalina por intermédio de
Arnaldo Stanke e Amarildo de Souza

Valdir Cortez entregou cesta natalina a Rosana

Joelson comemorou os bons resultados
obtidos pelo SINRECOMS

Presidente José Alcides e sua esposa,
 Marlene Ganica

Amarildo de Souza e sua esposa, Aurileide

Valdir Cortez e sua esposa, EdithGrimaldo Macário da Cunha e sua esposa, Glades Oswaldo e Hilda, acompanhados do neto Tiago Márcio e Felicita, acompanhados da filha Rafaela

Romolo Felipe e drª Micheli Sérgio Koshi Tsukumi e sua esposa, Emilia

Arnaldo Stanke e sua esposa, Ana Cleide

Convidados especiais José Batiston e Ivani

Momentos especiais durante a festa de
confraternização

Jantar árabe agradou a todos Momentos de confraternizaçãoFesta de confraternização foi considerada uma das
melhores dos últimos anos

Grimaldo e Waldeci durante evento

Tatiana, Richard e Ricardo

Waldeci Batista marcou presença no evento
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trega das cestas natalinas é uma forma que encontra-
mos para dizer muito obrigado aos nossos colaborado-Falando em nome dos colegas de trabalho, Dilcena

manifestou sua alegria em fazer parte da família do CORE-MS

res, incentivando-os a se empenharem cada vez mais
em suas atividades”, explicou o presidente.

A entrega das cestas natalinas, que ocorreu em cli-
ma de emoção e alegria, foi feita por membros da di-
retoria do CORE-MS e do SINRECOMS.

Outro momento especial foi o jantar árabe, por inter-
médio do qual diretores, conselheiros, convidados, cola-
boradores e familiares puderam viver momentos de confra-
ternização, reforçando ainda mais os laços de amizade.

Oswaldo Fernandes cumprimentou presidente José
Alcides pelas históricas conquistas

Dona Cida recebeu cesta natalina das mãos de José
Alcides e Sérgio Tsukumi

Grimaldo entregou cesta natalina à drª Micheli

Oswaldo Fernandes e Waldeci entregaram cesta
natalina à Dilcena

Tatiana recebeu cesta natalina por intermédio de
Arnaldo Stanke e Amarildo de Souza

Valdir Cortez entregou cesta natalina a Rosana

Joelson comemorou os bons resultados
obtidos pelo SINRECOMS

Presidente José Alcides e sua esposa,
 Marlene Ganica

Amarildo de Souza e sua esposa, Aurileide

Valdir Cortez e sua esposa, EdithGrimaldo Macário da Cunha e sua esposa, Glades Oswaldo e Hilda, acompanhados do neto Tiago Márcio e Felicita, acompanhados da filha Rafaela

Romolo Felipe e drª Micheli Sérgio Koshi Tsukumi e sua esposa, Emilia

Arnaldo Stanke e sua esposa, Ana Cleide

Convidados especiais José Batiston e Ivani

Momentos especiais durante a festa de
confraternização

Jantar árabe agradou a todos Momentos de confraternizaçãoFesta de confraternização foi considerada uma das
melhores dos últimos anos

Grimaldo e Waldeci durante evento

Tatiana, Richard e Ricardo

Waldeci Batista marcou presença no evento
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CV Turismo realiza grandes sonhos

Dona Cida e Rosana recebem passagens das mãos de Cleuza
Vasconcellos e presidente José Alcides

Empresária Cleuza Vasconcellos durante entrega das passagens
ao  casal Dácio Gomes e Silvana

or intermédio da empresária Cleuza
Vasconcellos, a CV Turismo,  nova-
mente cumpriu sua vocação de

realizar grandes sonhos. No ano de 2010, a
CV Turismo teve uma participação especial,
patrocinando dois eventos promovidos pelo
CORE-MS e SINRECOMS, respectivamen-
te,  "Prêmio Servidor Público do Ano do
CORE-MS" e "Show de Prêmios", este úl-
timo que fez parte da programação das co-
memorações do Dia Pan-americano do Re-
presentante Comercial.

A agência de turismo realizou um anti-
go e grande sonho das servidoras Maria
Aparecida Ramos e Rosana Midon. A pri-
meira foi a campeã do concurso "Prêmio
Servidor Público do CORE-MS", ela que
escolheu a segunda para ser sua acompa-
nhante durante inesquecível viagem que fez
a Maceió.

A premiação, que foi uma viagem a
Maceió com direito a acompanhante e hospe-
dagem, foi patrocinada pela CV Turismo,
TAM Viagens em parceria com o CORE-MS.

Em entrevista concedida à TV CORE-
MS, dona Cida e Rosana comentam sobre

este belo exemplo de amizade e contam
com detalhes sobre os momentos especi-
ais que viveram. Para assistir, basta acessar
o portal do conselho, nos endereços http://

www.corems.org.br/galerias/ver/157 e
http://www.corems.org.br/galerias/ver/158.
As fotos da viagem podem ser conferidas
no endereço http://www.corems.org.br/ga-

lerias/ver/152.
A CV Turismo também realizou o so-

nho do felizardo do “Show de Prêmios
2010” Dácio Gomes, que viveu momentos
inesquecíveis em Maceió. O representante
e sua esposa, Silvana, ficaram tão felizes
de receberem como premiação uma viagem
a Maceió com direito a acompanhante e
hospedagem, que fizeram questão de via-
jarem com camisetas que têm a logomarca
da agência.

Dácio e Silvana ao concederem entre-
vista à TV CORE-MS, contaram com de-
talhes sobre a maravilhosa viagem. Para
assistir basta acessar os endereços http://
www.corems.org.br/galerias/ver/155 e
http://www.corems.org.br/galerias/ver/156.
As  fotos da viagem podem ser conferidas
no endereço http://www.corems.org.br/ga-
lerias/ver/160. Dácio e Silvana homenagearam CV TurismoDona Cida e Rosana realizaram antigo e grande sonho de conhecer o mar
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ESPAÇO DO REPRESENTANTE

A Assessoria de Comunicação rece-
beu e-mail de Valdecir R. Pellis (Ca-
cau), que acessou o portal do CORE-
MS em busca de representantes no seg-
mento de confecções.

Ele fez questão de fazer o seguinte
comentário: “só para constar, andei vas-
culhando o site de vários CORES.....e
vocês estão de parabéns pela objetivi-
dade e praticidade do site. Muito
bom....se acertar o detalhe que lhe su-
geri vai ficar ainda melhor”.

O internauta Valdecir fez a seguin-
te sugestão: “Entramos no site e con-
seguimos alguns contatos. Porém, dei-
xo a sugestão de orientar os anuncian-
tes (representantes) de colocar no
anúncio o tipo de segmento pretendi-

2ª Campanha de
Recadastramento
vai até 30 de abril

Representada elogia portal do
CORE-MS e faz sugestão

do, pois em sua grande maioria não
cita. Estarei navegando no site sema-
nalmente”.

A empresa - MARVIC - Consultoria
e Gestão - trabalha na região de Jaraguá
do Sul e Blumenau e presta serviços de
consultoria a várias empresas de con-
fecção. “Em nosso trabalho, é comum
reestruturarmos as áreas comerciais
destas empresas e consequentemente
existe a necessidade de contratação de
novos parceiros representantes. Gosta-
ríamos de entrar em contato com repre-
sentantes do Mato Grosso do Sul”, so-
licitou Valdecir.

Em nome de toda a equipe do
CORE-MS, agradecemos a sugestão e
elogios feitos por Valdecir.

F IQUE POR DENTRO

O Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e Empresas
de Representações do MS –
SINRECOMS -, pelo décimo segun-
do ano consecutivo e sob a coorde-
nação de Valdir Cortez, promove a
excursão à 19ª edição da Feicon (Fei-
ra Internacional da Indústria da Cons-
trução), evento programado para 15
a 19 de março, das 10h às 19h, no
Pavilhão de Exposições do Anhembi,
em São Paulo.

O coordenador Valdir Cortez avi-
sou que as primeiras 40 pré-inscri-
ções terão lugar garantido na excur-
são organizada pelo sindicato. O que
ultrapassar este número entrará para
uma fila de espera, até que se forme
mais uma turma de 40 pessoas. “So-
mente confirmaremos as demais pré-
inscrições se completar o número
necessário para se locar um segun-
do ônibus para a excursão”, infor-
mou.

Tanto os representantes comerci-
ais, quanto os demais profissionais
que se interessarem em participar des-
ta feira, poderão fazer sua pré-inscri-
ção. No entanto, os filiados do sindi-

Acesse o portal do CORE-MS, clique no link
DOCUMENTOS e faça o seu recadastramento

Errata
Na edição de nº 19 do Informativo CORE-MS (veiculada em março de
2010), na matéria “Categoria dá apoio ao projeto ‘Excelência na

Qualidade do Atendimento Público’”, publicada na página 3, onde se
lê “Ingresso Solidário: de autoria de Rubens Gomes da Silva”, o corre-
to é “Ingresso Solidário, de autoria de Rubens Gomes de Almeida”.

Excursão à Feicon 2011:
inscrições abertas a

partir de fevereiro
cato terão desconto especial.

Para garantir  vaga na excursão à
Feicon 2011, basta os interessados pre-
encherem um formulário que  estará
disponível, a partir de fevereiro, no
portal do CORE-MS no endereço
www.corems.org.br/feicon  ou dirigir-
se à sede do sindicato e preencher  for-
mulário impresso.

A feira
A tradicional feira reúne o mundo

da construção, divulgando os lança-
mentos, tendências e soluções eficien-
tes para atender ao exigente mercado
da construção e sua crescente deman-
da.

A Feicon - Batimat tem como pú-
blico alvo arquitetos, decoradores, en-
genheiros, incorporadores, construto-
res, lojistas, balconistas e representan-
tes de materiais para construção, bem
como consumidor final interessado em
construir e reformar.

Os representantes comerciais ins-
critos na excursão, anunciou Valdir
Cortez, sairão de Campo Grande no dia
16 de março, às 18 horas, e retornarão
no dia 19, às 7 horas.

Conselho Regio-
nal dos Represen-
tantes Comerciais

do MS (CORE-MS) anun-
cia a 2ª edição da Campa-
nha de Recadastramento,
que se estenderá até 30 de
abril deste ano. A ação tem
como objetivo chamar a
atenção para a importância
de se atualizar os dados dos
registros, tanto de pessoas
jurídicas como físicas.

De acordo com a Ge-
rente do Departamento de
Registros e Arrecadações,
Maria Aparecida Ramos, os represen-
tantes comerciais que mantêm os seus
dados atualizados evitam prejuízos e ga-
rantem muitos benefícios. "Infelizmen-
te, são poucos os  profissionais que se
preocupam em manter o seu cadastro
devidamente atualizado. Esperamos
que a 2ª edição da Campanha de
Recadastramento sirva de alerta para
esta necessidade", comentou.

Muitos representantes comerciais,
observou dona Cida, deixam de rece-
ber correspondências importantes por
não se encontrarem com seus endere-
ços atualizados. Dessa forma, ficam
também sem o recebimento dos Bole-
tins Informativos do CORE-MS.

Segundo dona Cida, a falta da devi-
da atenção para com a atualização dos
dados dificulta ainda o envio de boletos
bancários, perdendo-se com isso, pra-
zos e descontos especiais. "O represen-
tante que não atualiza o seu cadastro
deixa de se manter informado sobre sua
situação no Conselho e, por não tomar
as devidas providências em tempo há-
bil, acaba tendo o seu nome ou de sua
empresa encaminhado para o setor ju-

rídico, para ser inscrito em 'dívida ati-
va'”, alertou dona Cida.

Muitos desses transtornos, disse a
Gerente, poderiam ser evitados se to-
dos os representantes comerciais "ze-
lassem" pela atualização de seus cadas-
tros.

Outra vantagem de se manter os da-
dos cadastrais atualizados é a comuni-
cação com inúmeras empresas nacio-
nais que procuram por representantes.
Segundo dona Cida, o CORE-MS é so-
licitado constantemente por indústrias
que buscam representantes sul-mato-
grossenses. "Repassamos estas infor-
mações para os representantes que man-
têm os seus dados atualizados, sendo
oferecidas ótimas oportunidade de ne-
gócios", afirmou.

Para fazer o recadastramento basta
acessar o portal do CORE-MS, clicar
no link DOCUMENTOS e posterior-
mente no RECADASTRAMENTO
DE, escolhendo uma das opções a se-
guir: Representante Comercial Autôno-
mo; Firma Individual ou Firma Limita-
da. Depois de preencher o formulário é
só enviar para o CORE-MS.
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Anote em sua agenda as principais feiras e exposições do país
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egue abaixo comentários a Lei de
Representação Comercial nº4.886/65,
também regida pela Lei 8.420/92.

Logo no artigo primeiro da Lei de
Representação Comercial nº4.886/65,
a definição de Representação Comer-
cial já pode ser encontrada, conforme
abaixo:

"Art. 1º - Exerce a representação
comercial autônoma a pessoa jurídica
ou a pessoa física, sem relação de em-
prego, que desempenha, em caráter
não eventual por conta de uma ou
mais pessoas, a mediação para a re-
alização de negócios mercantis,
agenciando propostas ou pedidos,
para transmiti-los aos representa-
dos, praticando ou não atos relaciona-
dos com a execução dos
negócios."(negritado).

Importante frisar que, para exercer
a representação comercial, é requisito
necessário o registro no respectivo
Conselho Regional, e a regularidade
da situação do representante perante
este:

"Art. 2º - É obrigatório o registro

Condições e impedimentos para ser
Representante Comercial Autônomo

dos que exerçam a representação comer-
cial autônoma nos Conselhos Regionais
criados pelo Art. 6º desta Lei."

Requisitos estes que, se não cumpri-
dos, proíbe o exercício da Representa-
ção Comercial, sob pena de incorrer em
CONTRAVENÇÃO PENAL, NOS
TERMOS DO ART. 47, DECRETO
LEI Nº 003.688/1941, por caracterizar-
se EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFIS-
SÃO, conforme abaixo:

"Art. 47 - Exercer profissão ou ati-
vidade econômica ou anunciar que a
exerce, sem preencher as condições a
que por lei está subordinado o seu exer-
cício:

Pena - prisão simples, de 15 (quin-
ze) dias a 3 (três) meses, ou multa."

O artigo 4º da mesma Lei enumera
os casos em que é vedado o exercício
da Representação Comercial, ou seja,
os casos em que o exercício da ativida-
de de Representação Comercial é proi-
bido:

"Art. 4º - Não pode ser representante

comercial:
a) o que não pode ser comerciante;
b) o falido não reabilitado;
c) o que tenha sido condenado por

infração penal de natureza infamante,
tais como falsidade, estelionato, apro-
priação indébita, contrabando, roubo,
furto, lenocínio ou crimes também pu-
nidos com a perda de cargo público;

d)o que estiver com seu registro
comercial cancelado como penalida-
de."

Para o efetivo cumprimento do arti-
go acima, no ato do registro do Repre-
sentante Comercial em seu respectivo
Conselho, ou seja, no Conselho da re-
gião onde este atue como Representan-
te Comercial, serão exigidas algumas
formalidades conforme descritas no
artigo terceiro da mesma Lei, além de
outros acrescentados no decorrer dos
anos.

"Art. 3º - O candidato a registro,
como representante comercial, deverá
apresentar:

a) prova de identidade;
b) prova de quitação com o serviço

militar, quando a ele obrigado;
c) prova de estar em dia com as exi-

gências da legislação eleitoral;
d) folha-corrida de antecedentes,

expedida pelos cartórios criminais das
comarcas em que o registrado houver
sido domiciliado nos últimos 10 (dez)
anos;

e) quitação com o Imposto Sindi-
cal.

§ 1º O estrangeiro é desobrigado
da apresentação dos documentos cons-
tantes das alíneas "b", "c" deste arti-
go.

§ 2º Nos casos de transferência ou
de exercício simultâneo da profissão,
em mais de uma região, serão feitas as
devidas anotações na carteira profis-
sional do interessado, pelos respecti-
vos Conselhos Regionais.

§ 3º As pessoas jurídicas deverão
fazer prova de sua existência legal."

De modo que são estes artigos es-
senciais ao início da Representação
Comercial, é importante e imprescin-
dível a leitura dos mesmos como bre-
ve introdução ao tema que tratamos
com freqüência.

2/2- 8ª Feira Mundial de Artesanato;
3/2 - 4ª Exposição de Produtos e Serviços
para Festas de 15 anos, Bodas e Eventos
Corporativos;
7/2 - 23ª Feira Show Rural Coopavel
Cooperativa Agroindustrial;
15/2 - 31ª Feira Internacional do Mármore
e Granito;
15/2- 8ª Feira de Calçados;
15/2 - 9ª Feira de Negócios do Setor de Energia;
20/2- 2ª Exposição Internacional de Gado Nelore;
20/2 - 34ª Feira de Folheados, Bijuterias,
Jóias e Acessórios de Moda;

22/2 - 2011 Feira Internacional de Produtos
Têxteis para o Lar;
22/2- 34ª Feira da Moda Gestante, Infantil
e Infanto Juvenil;
10/3 - 37ª Exposição Agropecuária,
Industrial e Comercial de Umuarama
12/3- 37ª Exposição Agropecuária de Ponta Porã;
14/3 - 8ª Feira de Móveis do Estado do
Paraná;
14/3 - 42ª Feira Profissional de Presentes e
Utilidades Domésticas;
14/3 - 12ª Feira Internacional do
Agronegócio;
14/3- 14º Salão Internacional de Decoração,
Artesanato e Design;

15/3 - 19ª Feira Internacional da Indústria
da Construção;
17/3 - 2ª Feira de Móveis, Decoração e
Artigos para o Lar;
21/3- 10ª Feira Internacional de Máquinas,
Matérias-Primas e Acessórios para a
Indústria Moveleira;
22/3 - 6ª Feira Internacional de Produtos e
Acessórios para Cozinha e Banheiro;
22/3- 8ª Feira Internacional de Caprinos e
Ovinos;
22/3 - 9ª Feira Internacional de
Revestimentos;
25/3- 26ª Feira Internacional de Artesanato;
25/3 - 45ª Exposição Nacional do

Agronegócio de Conquista;
25/3- 3ª Feira Internacional de Produtos
Country e Fornecedores de Rodeios;
26/3- 2º Festival de Móvies, Decoração e
Utilidades do Lar;
28/3 - 5ª Feira Internacional de Produtos e
Serviços para Gastronomia, Hotelaria e
Turismo;
28/3 - 6ª Feira Internacional da Indústria
de Componentes, Subconjuntos,
Equipamentos para a Produção de
Componentes, Tecnologia Laser e
Optoeletrônica.
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Reunião discute valores das anuidades, taxas
e emolumentos praticados pelos CORE’s

Sistema Confere/Cores realizou,
nos dias 20 e 21 de setembro, a
Reunião Especial de Diretoria, na

sede do Core-CE, em Fortaleza, para dis-
cutir os valores das anuidades, taxas e

des regionais e demais situações ine-
rentes à capacidade contributiva da ca-
tegoria profissional nos respectivos
Estados, como rege o artigo 10, inciso
VIII da Lei nº 12.246/10.

Os valores das anuidades
que serão praticados pelos Co-
res a partir de 2011 foram defi-
nidos pelos gestores que inte-
gram o Sistema Confere/Cores.

Como está previsto na
Lei n° 12.246/10

 O pagamento da anuidade
será efetuado pelo representan-
te comercial, pessoa física ou
jurídica, até o dia 31 de março,
com desconto de 10%, ou em
até três parcelas, sem descon-
tos, vencendo-se a primeira em
30 de abril, a segunda em 31
de agosto e a terceira em 31 de
dezembro de cada ano.

Ao pagamento antecipado
da anuidade será concedido
desconto de 20% até 31 de ja-
neiro e de 15% até 28 de feve-
reiro de cada ano.

As anuidades que forem pagas após
o vencimento serão acrescidas de 2% de
multa, 1% de juros de mora por mês de
atraso e atualização monetária pelo ín-
dice oficial de preços ao consumidor.

A filial ou representação de pessoa
jurídica instalada em jurisdição de ou-
tro Conselho Regional, que não o da sua
sede, pagará anuidade em valor que
não exceda a 50% do que for pago pela
matriz.

O representante comercial, pessoa fí-

sica, como respon-
sável técnico de
pessoa jurídica de-
vidamente registra-
da no Conselho Re-
gional dos Repre-
sentantes Comerci-
ais, pagará anuida-
de em valor corres-
pondente a 50% da
anuidade devida
pelos demais pro-
fissionais autôno-
mos registrados no
mesmo Conselho
Regional.

Foram calcula-
das as médias das
taxas e
emolumentos praticadas pelos Cores,
para que se alcançasse uma padroniza-
ção, pois 24 taxas de registros diferen-
tes eram executadas pelos Conselhos.
Por unanimidade, decidiu-se que as ta-
xas e emolumentos terão valores unifi-
cados nacionalmente.

Para registro secundário, serão co-
brados 50% do valor da anui-
dade para ao Conselho Regio-
nal de origem.

 Sobre a multa pelo registro
fora do prazo, ficou determinado
o equivalente aos duodécimos das
respectivas anuidades corrigidas,
relativas ao período em atraso,
contado após 60 dias da data do
início das atividades, limitada à
importância correspondente ao
valor de uma anuidade à época do
registro (se pessoa física), ou após
60 dias da data do arquivamento
dos atos constitutivos ou da alte-
ração contratual, conforme o
caso, limitada à importância cor-

emolumentos praticados pelos Conselhos
Regionais dos Representantes Comerciais
no País e, com base na Lei nº 12.246, de
27 de maio de 2010, fixar limites para os
referidos valores.

Na reunião, os presidentes dos Con-
selhos Regionais decidiram agrupar os
Estados em regiões para fixação dos va-
lores das anuidades e emolumentos de-
vidos pelos representantes comerciais
(pessoas físicas, jurídicas e responsáveis
técnicos), respeitando as peculiarida-

Francisco José Filgueiras, presidente do Core-CE, e
Manoel Affonso Mendes, presidente do Confere

Divulgação

José Alcides e demais presidentes dos Cores, bem como assessores
durante Reunião Especial de Diretoria

respondente ao valor de uma anuidade
relativa ao capital mínimo, à época do
registro (se pessoa jurídica).

“Somos fiéis cumpridores das deci-
sões emanadas desta diretoria", enfatizou
Manoel Affonso Mendes, presidente do
Confere, ao término da reunião.
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Fatos Marcantes

Como mais uma ação voltada ao projeto “Excelência na Qualidade do
Atendimento Público”, o CORE-MS desde o dia 3 de janeiro deste ano
ampliou o seu horário de atendimento.

Agora, o expediente ao público ocorre das 8 horas às 16h45, sem pausa
para o almoço.

A medida visa intensificar o trabalho de aperfeiçoamento no atendimen-
to aos representantes comerciais.

CORE-MS amplia
horário de atendimento

Categoria avalia atendimento feito
pelo CORE-MS e SINRECOMS

Por intermédio da “Voz do Representante Comercial”, que faz parte do pro-
jeto “Excelência na Qualidade do Atendimento Público”, os representantes co-
merciais avaliam, mensalmente,  o atendimento feito pelo CORE-MS e
SINRECOMS. A seguir divulgamos os resultados obtidos no mês de novem-
bro.

O atendimento feito pelos servidores do CORE-MS obteve a seguinte ava-
liação: 93,2% ÓTIMO e 6,8% BOA. Já o SINRECOMS obteve a seguinte
avaliação: 89,3% ÓTIMA e 10,7% BOA.

Confira os resultados nos gráficos:

A reeleição de Manoel Affonso Mendes de Farias Mello para o cargo de diretor-
presidente do Confere (triênio 2010/2013) foi um dos fatos marcantes do ano
passado. Na foto, o presidente do CORE-MS, José Alcides dos Santos, sendo

cumprimentado pelo presidente do Confere, durante reunião plenária 2010.

CORE-MS participa do 3º Encontro
Nacional de Contadores do Sistema

O contador Márcio Rodrigues de Souza representou o CORE-MS

O Conselho Federal dos Represen-
tantes Comerciais reuniu cerca de 30
pessoas em sua sede, no Centro do Rio,
nos dias 14 e 15 de setembro, para o 3º
Encontro Nacional dos Contadores do
Sistema Confere/Cores.

Foram debatidos assuntos, tais
como: elaboração do orçamento, pres-
tações de contas, dívida ativa e regras
para contabilidade pública.

O evento contou ainda com realiza-
ção das seguintes palestras: "Introdução

à contabilidade pública" proferida pelo
diretor da Estrutural Consultoria Técni-
ca em Administração Pública, professor
João Carlos da Costa Fraga; "A impor-
tância dos controles à luz da contabilida-
de pública", pelo assessor da presidência
do Confere, Thadeu Gonzaga.

Mais uma vez o CORE-MS se fez
presente nos eventos promovidos pelo
Confere, desta vez sendo representa-
do pelo contador Márcio Rodrigues de
Souza.

Representante comercial: 45 anos de
regulamentação profissional no Brasil

O representante comercial comemo-
ra 45 anos de regulamentação profissi-
onal no Brasil.

A profissão está regulamentada pela
Lei nº 4.886, aprovada no Congresso
Nacional e sancionada pelo presidente
Humberto de Alencar Castelo Branco
em 9 de dezembro de 1965.


