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LEIA AINDA NESTA EDIÇÃO:
Muita expectativa durante o sorteio do “Show de
Prêmios”, que levou a categoria ao delírio
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Maria Regina demonstra o seu
respeito e carinho pelo
homenageado Senhor Machado

Orlando faz declaração de amor, durante jantar
dançante, homenageando o aniversário de sua
esposa, a representante Maria Regina
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assuntos de interesse da categoria

Presidente do Confere, dr. Manoel Affonso
Mendes, em visita à sede do CORE-MS

Inscrição para excursão
à FEICON 2010 será
aberta em janeiro

CORE-MS lança projeto
que visa excelência no
atendimento público

Presidente faz balanço
deste ano e anuncia
expectativas para 2010

Representantes do MS
receberão medalha
aprovada pelo Confere

Página 4

Página 5

Páginas 7

Página 8

A PALAVRA AMIGA DO PRESIDENTE
CORE-MS vive uma nova fase
pesar de todas as dificuldades
alardeadas principalmente no setor
econômico, neste ano, o CORE-MS tem muito que comemorar. Mais do
que nunca inovamos, e o melhor, de forma criativa, pois para a concretização da
maioria de nossos projetos não precisamos dispor de recursos financeiros.
A programação festiva alusiva ao Dia
Pan-americano do Representante Comercial de 2009 superou todas as expectativas. A categoria participou de forma eufórica, entendendo a nossa proposta de
união. Houve manifestações maravilhosas de amor à profissão.
Entre as realizações que chamaram
a atenção, causando grande comoção
entre os representantes comerciais, destacamos o "Memorial do CORE-MS",
através do qual as personalidades já homenageadas pelos seus relevantes serviços prestados à representação comercial tiveram o seu nome registrado.
Mais recentemente, em homenagem
ao Dia do Servidor Público, lançamos o
projeto "Excelência na Qualidade do

A

Atendimento Público", que oferece a
"Voz do Representante Comercial" e o
"Prêmio Servidor Público do Ano" do
CORE-MS, que já está surtindo uma
grande e positiva repercussão entre a categoria.
Os próprios servidores do CORE-MS,
com este concurso, têm procurado sair da
zona de acomodação, apresentando bons
projetos que contribuirão para com a nossa meta de atingir a excelência na qualidade do atendimento público.
O CORE-MS tem como principal objetivo, seja por meio dos eventos que
apoia, ou pelos projetos que lança, valorizar cada vez mais os representantes comerciais e os seus servidores. Com esta
valorização e integração cada vez maior,
fortaleceremos a categoria para não só
defender os nossos direitos, como garantir novas conquistas.
Portanto, conclamo mais uma vez aos
representantes comerciais para participar
de nossos eventos e projetos. Integrem-se.
Com o formulário "Voz do Representante Comercial" que disponibilizamos na

Receba boletim on-line no seu e-mail
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 programação festiva do Dia Pan-americano do Representante Comercial.

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

Presidente: José Alcides dos Santos
Diretor secretário: Jairo Jorge Duarte
de Rezende
Diretor tesoureiro: Valdir Cortez

sede do CORE-MS e no portal
www.corems.org.br, abrimos espaço para
toda categoria fazer suas reclamações,
sugestões e elogios. Esta é uma oportunidade valiosa que o representante tem
de sair da passividade, passando a participar de forma ativa, ajudando-nos a
construir um CORE que corresponda à
altura as expectativas de todos os filiados.
Não poderia deixar de aproveitar a
oportunidade para agradecermos o apoio
de toda a categoria. Desejamos aos representantes comerciais e aos seus familiares boas festas natalinas e que o ano
novo possa renovar nossas forças, para
que alcemos vôos cada vez mais altos
em busca de realizações pessoais e profissionais.
* José Alcides dos Santos
Contato: presidencia@corems.org.br

Faça a notícia
correr atrás de você
O portal do CORE-MS disponibiliza
RSS, através do qual, de uma maneira
prática, você vai assinar canais de informações em um único lugar. Você pode
optar em receber as seguintes categorias:
- Todos
- Somente Notícias
- Somente eventos (Agenda)
- Somente Galerias (fotos, vídeos e
áudios)
Veja as vantagens de assinar RSS:
- É tudo automático e, melhor ainda, gratuito!
- 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.

ESPAÇO DO REPRESENTANTE
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
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Diretoria do Conselho
Regional dos
Representantes
Comerciais de MS

Comissão Fiscal
Oswaldo Fernandes
Lionézio Duarte Rezende
Valdemiro Evaldo Hentschke
Conselheiros Suplentes
1º Suplente: Waldeci Alves Batista
2º Suplente: Grimaldo Macário da Cunha
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Delegados Efetivos
José Alcides dos Santos
Valdir Cortez
Delegado Suplente
Jairo Jorge Duarte de Rezende

Diretoria do Sindicato dos
Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de
Representações do MS
Diretoria - Efetivo Suplentes:
José Alcides dos Santos
João Rodrigues Muniz
Oswaldo Fernandes
Lionézio Duarte Rezende
Waldeci Alves Batista
Valdemiro Evaldo Hentschke
Conselho Fiscal Suplentes
Jairo Jorge Duarte de Rezende
Luíz Araújo Teixeira
Valdir Cortez
João Teixeira da Cruz
Arnaldo Stanke
Grimaldo Macário da Cunha
Delegação Federativa Suplentes
José Alcides dos Santos
Jairo Jorge Duarte de Rezende
Waldeci Alves Batista
Valdir Cortez

Informativo CORE-MS
Circulação trimestral
Tiragem: 4 mil exemplares
Jornalista responsável:
Cristina Gomes (DRT 254/MS)
E-mail: comunicacao@corems.org.br
Produção, Editoração Eletrônica,
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Jornal A TRIBUNA DO ESTADO
Fone (0xx67) 3346-8774
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Reajuste das anuidades aplicado pelo COREMS é 50% menor que o índice da inflação
informação foi dada pela Gerente
do Departamento de Registros e
Arrecadações, Maria Aparecida
Ramos da Silva, dona Cida. A intenção,
segundo ela, era não reajustar o valor das
anuidades, em virtude de todas as dificuldades que o povo brasileiro vem passando, principalmente na área econômica. “Porém, como não foi possível ‘passar em branco’, decidiu-se pela aplicação de um reajuste de 2%”, informou.
Conforme dona Cida, o reajuste adotado pelo CORE-MS foi 50% menor que
o índice da inflação divulgada pelo Banco Central, que registrou uma média de
4,34%. O reajuste aplicado pelo COREMS, comentou a gerente, “ficou bem
aquém do índice da inflação. Esperamos
que a categoria se atente para as oportunidades que estamos oferecendo para
quitação de seus débitos, podendo usufruir assim dos benefícios de uma situação regular perante à sua entidade representativa”, observou dona Cida.
Uma situação irregular no COREMS, alertou dona Cida, pode trazer sérios prejuízos aos representantes, inclusive com relação às representadas, que
estão cada vez mais exi-

ro de registro aumentou de forma expressiva, o que é um bom sinal”.
Porém, dona Cida disse que se preocupa com o fato de ocorrer baixa do registro, somente quando o departamento
jurídico é acionado. “É muito importante que, ao deixar de exercer a representação comercial, o representante procure o CORE-MS para requerer a respectiva baixa”, evitando assim que as dívidas se acumulem”, advertiu ao acrescentar que “a cobrança das anuidades são
devidas pela existência do registro”.

A

Mudança

Dona Cida: “ "Procuramos facilitar o máximo possível ao representante que nos procura para quitar os seus débitos”

gentes. Esta conscientização, avaliou
dona Cida, está cada vez maior por parte da categoria. “A procura de representantes comerciais para regularizar a sua
situação está cada vez mais expressiva,
em virtude da(s) exigência(s) de sua(s)
representada(s), que estão mais cautelosas. Com isso, muitos que estavam
inadimplentes,
passaram a trabalhar habilitados e
regulares”, afirmou.
A gerente do
Departamento de

Registros disse que o CORE-MS tem se
empenhado bastante para que o representante comercial inadimplente venha
a regularizar a sua situação de forma
amigável. “Procuramos facilitar o máximo possível para o representante que
nos procura para quitar os seus débitos,
inclusive oferecendo a oportunidade de
parcelamentos das dívidas”, esclareceu.
Dados positivos
Uma boa notícia dada pela dona Cida
é que o número de registro cresceu bastante, principalmente no que se refere ao
registro jurídico. Segundo ela, “o núme-

Baseadas nas Leis 4886/65 e 6839/
80, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais criou a Resolução de
nº 335/2005, determinando que toda pessoa jurídica tem que ter um responsável
técnico perante o órgão fiscalizador, e
este por sua vez, também, tem que ter o
seu próprio número de registro no
CORE, como pessoa física ou pessoa
natural.
Dona Cida lembra que a partir do
ano 2003, “é que passamos a fazer o
registro da empresa e de seu responsável técnico, como pessoa física”. Portanto, alertou dona Cida, “os veteranos da representação comercial, assim
costumo dizer, que ainda não fez seu
registro de pessoa física, deve procurar o CORE-MS para se regularizar.
Procedendo desta forma, o representante comercial terá sempre à sua disposição todos os serviços que requerer no conselho”.

Conselho está com novos
e-mails corporativos
O CORE-MS criou emails corporativos com base em seu novo domínio, que é www.corems.org.br. Todos os setores vão adotar a partir de
agora emails com a denominação @corems.org.br.
A seguir divulgamos a lista de e-mails e os nomes dos responsáveis pelos respectivos departamentos:
- registro@corems.org.br (dona Cida);
- administrativo@corems.org.br (Patricia);
- jurídico@corems.org.br (drª Micheli);
- fiscalizacao@corems.org.br (Rubens);
-corems@corems.org.br
- comunicacao@corems.org.br (Cristina Gomes)
Foi criado ainda o e-mail:
- presidencia@corems.org.br (José Alcides dos Santos)
Novembro de 2009
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A GENDA
SINRECOMS abrirá pré-inscrição
para excursão à FEICONBATIMAT 2010 em janeiro

O
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Foto Arquivo do CORE-MS

mundo da construção estará
reunido no Pavilhão
de Exposições do
Anhembi, em São Paulo, de 6 a 10 de abril de
2010, das 10h às 19h,
onde acontecerá a 18ª
edição da FEICON
BATIMAT, local ideal
para conferir todos os
lançamentos, tendências e soluções eficientes
para atender ao exigente mercado da construção e sua crescente demanda.
Excursão à Feicon 2009: Valdir Cortez, presidente José Alcides,
Pelo décimo primeiArnaldo e seu filho Pedro Stanke
ro ano consecutivo, o
Sindicato dos Representantes Comerci- truir e reformar.
A excursão promovida pelo
ais Autônomos e Empresas de Representações do MS - SINRECOMS, sob a co- SINRECOMS sempre recebe muitos
ordenação de Valdir Cortez, realizará ex- elogios por parte dos participantes.
cursão à Feira Internacional da Indústria Para o representante comercial
da Construção, que está em sua décima Valdemiro Evaldo Hentschke, "participar de feiras através do sindicato se
oitava edição.
Segundo Valdir Cortez, as primei- torna mais econômico. É uma grande
ras 40 pré-inscrições terão lugar ga- oportunidade de se conhecer as novirantido na excursão organizada pelo dades. Hoje, o profissional precisa se
sindicato. O que ultrapassar este nú- atualizar".
O representante destaca também que
mero entrará para uma fila de espera,
até que se forme mais uma turma de as excursões promovidas pelo
40 pessoas. "Somente confirmaremos SINRECOMS promovem a integração dos
as demais pré-inscrições se completar profissionais do mesmo segmento. "É um
o número necessário para se locar um investimento que vale a pena, pois existe
segundo ônibus para a excursão", in- uma troca de informações que sempre vem
enriquecer o relacionamento", disse.
formou o coordenador.
Martins Mansueto, que atua há 20
As pré-inscrições poderão ser feitas a
partir do dia 5 de janeiro de 2010, por anos no ramo da representação comermeio do portal do CORE-MS, onde os cial, já participou da excursão realizainteressados encontrarão um formulário da pelo sindicato por quatro vezes. Separa preenchimento. Outra forma de se gundo ele, "é uma oportunidade ímpar
inscrever é dirigir-se à sede do para interagir com os companheiros de
SINRECOMS. "Tanto os representantes 'pasta'”. O representante elogiou a orcomerciais, quanto os demais profissio- ganização e a comodidade que a exnais que se interessarem em participar cursão oferece aos participantes. "Só
desta feira, poderão fazer sua pré-inscri- o fato do sindicato ter o trabalho de
ção. No entanto, os filiados do sindicato reservar o ônibus, o hotel, preocupanterão desconto especial", esclareceu Val- do-se com o nosso bem-estar, isso é
louvável", avaliou.
dir Cortez.
Pedro Stanke é outro representante
que enalteceu a excursão que o sindicato
Programação
promove. Ele disse que não abre mão de
Os representantes comerciais inscritos
ir à Feicon por intermédio do sindicato,
na excursão, anunciou Valdir Cortez,
"porque é uma excursão organizada. Tesairão de Campo Grande no dia 7 de
abril (quarta-feira), às 18h, e retornarão mos ainda o conforto do hotel e a segurança".
no dia 10 (sábado), às 7h.
O pai de Pedro, Arnaldo Stanke, tamA Feicon - Batimat tem como público alvo arquitetos, decoradores, enge- bém tem a mesma opinião do filho. "O
nheiros, incorporadores, construtores, lo- Valdir é muito organizado, não deixa faljistas, balconistas e representantes de tar nada, atendendo-nos em tudo o que
materiais para construção, bem como queremos. Por isso, esta excursão virou
consumidor final interessado em cons- uma tradição", considerou.

Agradecimentos
O presidente do CORE-MS, José Alcides dos Santos, agradece especiais convites, os quais divulgamos na íntegra:
- "O Sistema Corece/Sindivendas, através de seus presidentes Francisco
José de Oliveira Filgueiras e Joaquim da Silva Maia Jr., tem a honra de
convidar para a solenidade de outorga da comenda Plínio Affonso de Farias
Mello e do Troféu Representante Comercial Padrão, quando serão homenageadas personalidades que contribuíram para o desenvolvimento desta importante atividade exercida em todo território nacional. Dia: 21 de outubro
de 2009; Hora: 19h30; Local: La Maison Dunas".
- "O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, o
presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Jerson Domingos e o Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Carlos
Henrique dos Santos Pereira convidam para a solenidade de abertura da
Semana Nacional de Trânsito de 2009 com o tema ‘A Educação no Trânsito’.
Data: 18 de setembro de 2009; Horário: 8h; Local: Plenário da Assembleia
Legislativa do MS".
- "O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
deputado Jorginho Mello, por proposição do deputado Reno Caramori, convida para a Sessão Especial em homenagem ao Dia Pan-americano do Representante Comercial a realizar-se no dia 1º de outubro de 2009, às 19h, no
Plenário Deputado Osni Régis, nesta Assembleia Legislativa".
- "O presidente do COREMINAS e do SIRCOM, representante comercial
Maurício Ludgero Siqueira, convida Vossa Senhoria para a posse das novas
diretorias das entidades Coreminas e Sircom. A cerimônia realizar-se-á no
dia 5 de novembro de 2009, às 10h, no Minas Tênis Clube, Unidade II, em
Belo Horizonte-MG".
Presidente do CORE-MS recebe agradecimentos:
- "Ao presidente José Alcides dos Santos, permita-me agradecer à Vossa
Senhoria pelo envio do exemplar Informativo CORE-MS, ano 5, mês de agosto de 2009, edição nº 17. Em meu nome e de todos os integrantes desta Base
Aérea, apresento à Vossa Senhoria cumprimentos pelo excelente trabalho realizado em prol do Estado do MS. Aproveito a oportunidade para colocar,
uma vez mais, a BACG, 'A Sentinela Alada do Pantanal', à disposição para
qualquer eventualidade, bem como para uma futura visita. Assinado: Reynaldo
Pereira Alfarone Júnior (Cel. Av. Cmt. Da BACG)".
- "Prezado senhor José Alcides dos Santos, presidente do Sindicato dos
Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do MS,
agradecemos o honroso convite para a VI Edição do tradicional Jantar Dançante, em comemoração a Dia Pan-americano do Representante Comercial e
congratulamo-nos pelo relevante evento que com certeza foi um sucesso. Assinado: Irene Maria Buainain Pereira de Souza (Diretora Regional do Serviço Social do Comércio - SESC)".

Para refletir:
“Para os perdedores, a acomodação é fácil. Para os
campeões, é uma sentença de morte”
Roberto Shinyachiki (do livro “A Revolução dos Campeões”)
Novembro de 2009
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CORE-MS convida representantes para participar do
projeto ‘Excelência na Qualidade do Atendimento Público’
presidente do Conselho Regional
dos Representantes Comerciais
do MS (CORE-MS), José
Alcides dos Santos, convida a categoria
para participar do projeto “Excelência na
Qualidade do Atendimento Público”,
lançado de forma pioneira entre os cores
do Brasil, durante solenidade realizada no
dia 29 de outubro, em homenagem ao Dia
do Servidor Público (data comemorada
oficialmente no dia 28 de outubro).
O projeto “Excelência na Qualidade
do Atendimento Público” dará
oportunidade aos representantes
comerciais do Estado, por meio do
formulário
“VOZ
DO
REPRESENTANTE” de fazer
reclamações, dar sugestões e tecer
elogios visando o aprimoramento dos
serviços prestados pela entidade; bem
como, por intermédio do concurso
“Prêmio Servidor Público do Ano”, de
eleger aquele servidor que julgarem
merecedor de receber placa de honra ao
mérito pelos seus relevantes serviços
prestados à categoria. Cada número de

O

registro efetuado no CORE-MS terá
direito a um voto mensal.
Mensalmente, será eleito o
“Servidor Público do Mês” do COREMS. A votação teve início no dia 6 de
novembro, tanto através do portal
www.corems.org.br como na sede do
conselho, onde é disponibilizado
formulário para a avaliação dos serviços
prestados pela entidade e feita a escolha
do servidor do mês. Este formulário é
depositado em urna. O término da
contabilização do concurso está
agendado para 25 de setembro de 2010.
O
grande
campeão
será
homenageado
em
solenidade
comemorativa do Dia Pan-americano
do Representante Comercial com placa
de honra ao mérito; receberá como
premiação uma viagem e se for
casado(a) terá direito a acompanhante,
prêmio que será patrocinado pela
empresa CV Turismo em parceria com
o conselho; o valor de mil reais e terá
sua foto exposta na galeria do
“Memorial do CORE-MS”.

Mensalmente será eleito o "Servidor Público do Mês". Para a eleição do "Servidor Público do Ano" do
conselho serão contabilizados os votos de todos os meses

Acesse o Portal do Representante Comercial www.corems.org.br e conheça os concorrentes do Prêmio “Servidor
Público do Ano” do CORE-MS. Para votar, acesse o endereço: http://www.corems.org.br/premios

Conselho do Estado ganha espaço de
divulgação na revista e no portal do CONFERE
Somente os trabalhos de destaque
realizados pelos Cores do Brasil

ganham espaço de divulgação tanto na
revista quanto no site do Conselho
Federal
dos
Representantes
Comerciais. E o CORE-MS, este ano,
teve o privilégio de ganhar espaço
nestes dois importantes canais de
comunicação.
A revista do CONFERE, edição
nº 2 (veiculada em junho de 2009),
traz na página 21 uma matéria
divulgando o novo portal do COREMS e o Sistema do Cartão Visanet,
adotado recentemente pelo conselho
sul-mato-grossense com objetivo de
oferecer maior comodidade à
categoria.
Já o site do CONFERE abriu um
Site do CONFERE abriu espaço para divulgar os
espaço de destaque na editoria

eventos promovidos pelo SINRECOMS e CORE-MS

"Eventos", divulgando toda a
programação festiva realizada pelo
SINRECOMS, com apoio do
conselho, em homenagem ao Dia Panamericano
do
Representante
Comercial.
O presidente do CORE-MS, José
Alcides dos Santos, além de agradecer
o apoio que vem recebendo do
CONFERE, comemorou a sintonia
que está havendo entre estas duas
entidades representativas da
categoria. "Percebemos com alegria
que o CORE-MS está sintonizado
com o CONFERE, principalmente no
que diz respeito à meta de se
promover a valorização dos
representantes comerciais", avaliou.

Revista do CONFERE divulgou o novo portal do
CORE-MS e o Sistema do Cartão Visanet,
adotado pelo Conselho

Quer ficar por dentro sobre promoções de feiras, exposições e de outros eventos de interesse da categoria.
Acesse o portal do Representante Comercial www.corems.org.br e confira em ‘Agenda’
Novembro de 2009
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Ganhador do ‘Show de Prêmios’ viaja
com agência CV Turismo a Maceió
feliz ganhador da premiação mais
cobiçada do ‘Show de Prêmios”
de 2009, o representante comercial Renes Cruvinel Borges, no dia 17
de novembro, às 14h30, embarcou com
sua esposa para Maceió, presente patrocinado pela CV Turismo, de propriedade
da empresária Cleuza Vasconcelos.
A empresária fez a entrega das passagens no dia 11 de novembro, às 14h30,
em seu escritório. O representante
felizardo passou uma semana na
belíssima Maceió, curtindo, segundo ele,
uma segunda “lua de mel” com sua esposa Aracira.
De acordo com Renes, esta premiação
estava predestinada a ele, pois aconteceram vários fatos que parecia que o
mundo estava conspirando a seu favor.
Primeiro, ele quase perdeu a chance de
participar da programação festiva do dia
2 de outubro, data em que foi realizado
o “Show de Prêmios”. Quando ele tentou se inscrever, não tinham mais vagas.
Porém, persistente, ele foi pessoalmente no SINRECOMS deixar o seu
nome numa lista de espera. E não deu outra. Com algumas desistências, Renes
garantiu a oportunidade de participar da
programação. O representante conseguiu
confirmar sua inscrição. “Quando eu fui
buscar o convite para a palestra e recebi o
cupom para participar do Show de Prêmios, alguma coisa me dizia que aquela vi-

O

agem a Maceió seria minha”, comentou.
Durante o evento, a apresentadora do
Show de Prêmios, Cristina Gomes, ao
transitar pelo público presente, foi chamada por Renes que disse em alto e bom
som: “esta viagem é minha”.
E foi isso mesmo que aconteceu:
Renes foi o feliz ganhador da viagem a
Maceió, com direito a acompanhante.
Para completar esta história maravilhosa, Renes contou que estava programando viajar para o Nordeste. Por isso, a
premiação patrocinada pela CV Turismo
representou um presente muito especial
na vida dele e de sua esposa.
O representante prometeu à assessoria de comunicação do CORE-MS que vai
divulgar no portal do CORE-MS os momentos felizes da viagem e contará
“tudo”, ou pelo menos quase tudo sobre
estas inesquecíveis férias.
Toda a equipe do SINRECOMS, do
CORE-MS e da CV Turismo cumprimentam Renes e sua esposa Aracira pela viagem, através da qual puderam desfrutar
momentos de grande emoção.
Parceira
A CV Turismo revelou-se neste ano
uma grande parceira do SINRECOMS e
do CORE-MS, patrocinando os projetos
destas duas entidades representativas da
categoria.
Para 2010, a empresária Cleuza Vasconcelos promete surpreender com sua

Renes recebe passagens das mãos da empresária Cleuza Vasconcelos

participação no Show de Prêmios. A expectativa da categoria já é grande com
relação ao lugar paradisíaco escolhido
para premiar o próximo representante
comercial felizardo.
Outro projeto que conta com o apoio

da CV Turismo é o “Prêmio Servidor
Público do Ano”, lançado recentemente pelo CORE-MS em homenagem ao
Dia do Servidor Público. Cleuza Vasconcelos vai presentear o grande campeão também com uma viagem.

Não deixe de conferir no portal do Representante Comercial www.corems.org.br a divulgação da viagem de
Renes a Maceió. Publicaremos momentos especiais da viagem na Galeria de Fotos e entrevista na TV CORE-MS
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E NTREVISTA

Presidente José Alcides faz balanço deste
ano e anuncia as expectativas para 2010
m entrevista concedida ao In- mação festiva alusiva ao Dia do Repreformativo do CORE-MS, o pre- sentante Comercial deste ano foi marcada
sidente José Alcides dos San- por manifestações de grande emoção por
tos fez um balanço do ano de 2009. parte dos representantes comerciais. Para
Ele abordou ainda sobre os projetos o senhor, este fato mostra que a categoinovadores lançados pelo conselho; a ria está cada vez mais integrada com o
árdua luta da categoria por conquis- CORE-MS e SINRECOMS?
tas como a inclusão no Simples Na- José Alcides: Temos trabalhado com esta
cional e aquisição do carro com isen- finalidade. Notamos que, ano após ano, a
ção do IPI; conscientização dos pro- participação da categoria tem sido maior
fissionais quanto a necessidade de nesta festividade, o que nos deixa contenatuar no mercado de forma regulari- tes. Preparamos estes eventos para que os
zada; ascensão da mulher na repre- representantes comerciais se confraternisentação comercial; expectativas zem no seu dia.
para 2010 e sobre a recente visita do
Informativo CORE-MS:
presidente do CONFERE, dr. Manoel “É nosso desejo que o Como o senhor está vendo a repercussão do proAffonso Mendes.
representante, ao
jeto lançado pelo COREInformativo COREMS denominado "Exceentrar nas
MS: O ano de 2009 foi
lência na Qualidade do
dependências do
Atendimento Público?
'palco' para inovadoJosé Alcides: Por interres projetos lançados
CORE-MS, sinta-se
médio deste projeto
pelo conselho. As reacomo
se
estivesse
em
estamos procurando aprilizações requereram
morar o trabalho de nosgrandes investimentos
sua casa ou em seu
sos colaboradores para
financeiros por parte
escritório
de
trabalho”
que possamos atingir a
desta entidade?
meta de excelência no
José Alcides: Ao iniciarmos o ano de 2009 planejamos re- atendimento ao representante comercial. É
alizar vários projetos que viessem be- nosso desejo que o representante, ao enneficiar o representante comercial. Po- trar nas dependências do CORE-MS, sinrém, muitos deles acabaram sendo ta-se como se estivesse em sua casa ou em
inviabilizados devido à difícil situação seu escritório de trabalho.
econômica que nos deparamos, obrigando-nos a rever a nossa programa- Informativo CORE-MS: Sabemos que
ção. A saída foi usar muita criatividade, este ano foi muito difícil para o COREidealizando ações não menos impor- MS. Esta situação pode refletir de forma
tantes, mas que não requereram signi- negativa para o ano de 2010?
ficativos recursos financeiros, tais José Alcides: Não digo reflexos negativos
como a inauguração do "Memorial do para o ano de 2010, mas temos consciênCORE-MS" e o projeto "Excelência cia da situação difícil por qual passam tona Qualidade do Atendimento Públi- dos os representantes comerciais, quadro
co", este último que coloca à disposi- que refletiu na entidade com o registro de
ção da categoria a oportunidade de uma baixa arrecadação. Porém, vamos proavaliar os trabalhos prestados pelo curar administrar da melhor maneira posconselho e de eleger o funcionário que sível com os recursos que temos previstos
julgar ser merecedor do título "Servi- para o ano que vem.
dor Público do Ano" do CORE-MS.
Informativo CORE-MS: Baseando-se no
Informativo CORE-MS: A inaugu- número de registros feito neste ano no
ração do "Memorial do CORE-MS CORE-MS, o senhor acredita que está hateve grande repercussão. O senhor vendo uma maior conscientização dos atuesperava tamanha comoção com a antes na área de vendas sobre a necessidade de se trabalhar de forma regularizarealização deste projeto?
José Alcides: A repercussão que vi- da?
mos foi de imensa satisfação e orgu- José Alcides: Notamos um bom aumenlho entre os representantes comerci- to do número de novos registros. Perceais. Os homenageados viram os seus bemos que as empresas estão contratantrabalhos serem reconhecidos, cau- do representantes comerciais e exigindo
sando um impacto de muito orgulho o seu registro no CORE, documento que
o habilita para atuar de forma legal na prono seu meio familiar.
Informativo CORE-MS: A progra- fissão.
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Informativo COREMS: O CORE-MS tem
como um dos focos de
seus projetos a valorização do trabalho da mulher sul-mato-grossense.
Está havendo uma resposta positiva por parte
das mulheres que atuam
na área de vendas?
José Alcides: As mulheres estão procurando e
encontrando seu espaço
na representação comercial. Já existe um número
expressivo de mulheres
atuando nesta profissão.
O CORE-MS já há alguns anos abriu um espaço para as mulheres com
Presidente José Alcides luta pela valorização da categoria
a premiação "Mulher de
Destaque na Representação Comercial", es- pela qual passamos, do ponto de vista ecotimulando o mercado a valorizar cada vez nômico, podemos dizer que os resultados
mais a contribuição que elas dão ao engran- foram positivos. Conseguimos trabalhar
decimento da representação comercial.
com ética e harmonia. Se não conseguimos atingir todas as metas neste ano, o
Informativo CORE-MS: No que se refe- mais importante é a nossa disposição para
re à luta da categoria pela sua inclusão revê-las, empenhando-nos para colocá-las
no SIMPLES NACIONAL, o que o em prática em 2010.
CORE-MS tem feito para defender os interesses dos representantes comerciais?
Informativo CORE-MS: O CORE-MS
José Alcides: O Simples Nacional é uma recebeu pela primeira vez a visita do preárdua luta da categoria. O CORE-MS e sidente do CONFERE, dr. Manoel
todas as demais entidades representativas Affonso de Mendes. O que o senhor tem
da classe, tais como os demais conselhos a dizer sobre esta ilustre visita?
regionais e o próprio Conselho Federal dos José Alcides: A visita do presidente do
Representantes Comerciais (CONFERE) CONFERE, Dr. Manoel Affonso Mendes,
têm se mobilizado, de forma incansável, foi de suma importância para o CORE-MS.
pela nossa inclusão no Simples Nacional. Sempre que nos encontramos, nunca deiAcredito que muito em breve o Poder Pú- xei de fazer o convite para que viesse coblico vai nos ouvir.
nhecer nossa regional. Através desta vinda a Campo Grande, ele teve uma ideia
Informativo CORE-MS: Como presi- real do que representa o CORE-MS. Obdente do CORE-MS e profissional da re- servou o trabalho que é desenvolvido pepresentação comercial, quais os anseios los nossos diretores, conheceu nossos coda categoria que ainda não foram aten- laboradores e o espaço físico de nossa sede.
didos? O que se tem feito para conquis- Em contrapartida, dr. Manoel trouxe as
tar estas metas?
realizações, metas e informações sobre o
José Alcides: A categoria tem dois anseios andamento dos projetos existentes no Conantigos, que ainda não concretizamos. O gresso Nacional de interesse da categoria.
primeiro é a inclusão no Simples Nacio- Assim, sentimo-nos muito honrados em
nal e o outro é a aquisição do carro com poder recepcioná-lo. A visita do presidenisenção do IPI, a exemplo de outra cate- te do CONFERE foi muito gratificante.
goria que já conseguiu o benefício desta
isenção. O CONFERE tem assessores Informativo CORE-MS: Abrimos escompetentes em Brasília acompanhando, paço para as suas finalizações:
diariamente, o andamento destes projetos José Alcides: Aos colegas representane outros de interesse da categoria.
tes comerciais, que as bênçãos de Deus
estejam em vossos lares. Meus parabéns
Informativo CORE-MS: Ao fazer um por mais um ano vencido com muita
balanço de 2009, os resultados obtidos fo- garra e desejamos a todos boas festas
ram positivos?
junto com os seus familiares. Um granJosé Alcides: Apesar da difícil situação de abraço!
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T V CORE-MS
Representantes comerciais que tiverem trabalho reconhecido
pela categoria receberão medalha ‘Plínio Affonso de Farias Mello’
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dentro do sistema econômico nacional.
O representante comercial, ressaltou
Manoel Affonso, é o distribuidor da
riqueza nacional, pois ele liga a
representada ao consumidor final. "O
representante é o elo destes pólos, por
consequência, ele é também o maior
gerador de tributos e o maior empregador.
E hoje, pouca gente sabe, efetivamente,
quem é o representante comercial",
observou.
Para o presidente do CONFERE, "é
preciso fazer com que conheçam melhor
a profissão e também qualificar a
categoria, principalmente no que diz
respeito à informática. A categoria tem
que acompanhar esta evolução do mundo
no que tange à informática".
Anseio da categoria
Ao comentar sobre um dos maiores
anseios da categoria, que é a inclusão no
Simples Nacional, o presidente Manoel
Affonso disse que o CONFERE luta com
afinco em Brasília, no sentido de garantir
vantagens para os representantes
comerciais.
Sobre as homenagens que o COREMS concede, há três anos, às
personalidades da representação
comercial nas categorias "Pioneiro",
"Mulher de Destaque da Representação
Comercial" e "Representante de Destaque
do Interior", Manoel Affonso disse que

ficou
surpreso,
porque o conselho do
MS se antecipou ao
CONFERE
no
sentido de conceder
uma medalha de
reconhecimento e de
premiação por bons
serviços prestados.
A plenária do
CONFERE aprovou,
este ano, a medalha
de honra ao mérito
"Plínio Affonso de
Farias
Mello"
(patrono dos representantes comerciais,
Presidente do Confere, Manoel Affonso Mendes, enalteceu o fato do COREfalecido em 24 de
MS estar em sintonia com o CONFERE pela valorização da categoria
abril de 2003). "É um
reconhecimento em âmbito nacional, barro, e eles já estavam lá trabalhando
trabalho este semelhante ao que o com suas maletas e mostruários". Ele
presidente José Alcides já está destacou também a premiação da mulher,
desenvolvendo em nível estadual, "ela que está despontando neste horizonte
antecipando-se inclusive a esta decisão do novo da representação comercial. É um
CONFERE", declarou ao sugerir para o valor dela que precisa ser defendido".
presidente José Alcides que passe a
Ao finalizar, o presidente enalteceu as
homenagear os representantes comerciais iniciativas pioneiras do conselho.
do Estado também com a entrega da "Parabéns por estas iniciativas e o
medalha "Plínio Affonso de Farias CONFERE vem trabalhando neste
Mello".
mesmo sentido e fico feliz pela sintonia
Na opinião do presidente, é muito que verifiquei entre o CORE-MS e o
importante o reconhecimento feito aos CONFERE", cumprimentou.
pioneiros da representação comercial,
A entrevista foi concedida à assessora
"aqueles homens que quando começaram de Comunicação do CORE-MS, jornalista
sequer existiam asfalto, a estrada era de Cristina Gomes (TV CORE-MS)
Imagem TV CORE-MS

Em sua primeira visita a Campo
Grande, ocorrida no dia 19 de
novembro, o presidente do Conselho
Federal dos Representantes Comerciais
(CONFERE), Manoel Affonso Mendes,
elogiou o trabalho que o CORE-MS vem
realizando em busca da valorização dos
representantes comerciais e dos seus
servidores. Ele disse que ficou surpreso,
pois a ideia que tinha de Mato Grosso do
Sul era semelhante a do Estado de Mato
Grosso, referindo-se especificamente a
Cuiabá, onde teve oportunidade de estar
por três vezes. "Mas chegando aqui,
conversando com Alcides e visitando a
instituição, presenciei uma realidade
completamente diferente, que é a de
novos valores, visando a qualificação não
só da categoria, mas principalmente de
quem recebe a categoria dentro da
instituição, com prêmios e incentivos. "O
presidente José Alcides está de parabéns
com esta inovação de qualificar os
profissionais que recebem a categoria no
dia-a-dia", enalteceu.
O CONFERE lançou metas para
atuação em 2009, que incluem ações
junto aos conselhos regionais e ampla
defesa dos interesses da categoria. O
presidente Manoel Affonso apontou
como a mais importante a de fazer com
que o representante comercial seja
reconhecido, não sendo mais visto como
"mascate", "caixeiro viajante", vendedor,
e sim com a importância que ele tem
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BOLETIM INFORMATIVO

Portal www.corems.org.br informa:
Concursos de
Homenagens

A partir de fevereiro, o CORE-MS
vai disponibilizar em seu portal o formulário para os representantes que pretendem se inscrever nos concursos: "Pioneiro", "Mulher de Destaque da Representação Comercial" e "Representante de Destaque do Interior". O presidente José Alcides dos Santos resolveu abrir mais cedo as inscrições em
2010 para atender pedidos da própria
categoria.

Mural do CORE-MS

Outro importante canal de comunicação do CORE-MS é o mural exposto
logo na entrada de sua sede. Lá, os representantes encontram informações de
interesse da categoria. Portanto, ao visitar o conselho, não deixe de dar uma
"espiadela" no mural do CORE-MS, fazendo proveito de mais esta importante fonte de informação.

Representantes
ganham maior
visibilidade

Faça como os representantes Edson
da Silva Campos Júnior, de Corumbá;
Emerson Diogo da Cunha, de Campo
Grande; Fertilterrams Representaçoes
Ltda, de Dourados; Miguel Feliciano
Alves, de Água Clara; Nabor Junior

Lugo Mendes, de Jardim; Rafael da Silva Barbosa, de Maracaju; Weliton
Casimiro de Oliveira, de Sonora; entre
outros, que ganharam maior visibilidade
no mercado anunciando no "Balcão de
Negócios" do portal do CORE-MS. E o
melhor de tudo, é que este serviço é
disponibilizado gratuitamente para os representantes comerciais registrados no
conselho.
No Balcão de Negócios você encontra também anúncios de representadas
que procuram representantes no Estado
do MS. Esta, sem dúvidas, é uma oportunidade ímpar de abrir horizontes para
novos negócios.

Programação de 2010

Os representantes comerciais devem
ficar atentos porque, logo no início do ano,
o CORE-MS anunciará em seu portal a
programação festiva de 2010 em homenagem ao Dia Pan-americano do Representante Comercial. A Atenção deve ser
redobrada para a abertura das inscrições
para os eventos, em especial para a palestra, que tem sido muito concorrida, em
virtude das vagas serem limitadas. Outra
programação para 2010 que promete surpreender a categoria é a segunda edição
do "Show de Prêmios", que foi realizado
com grande sucesso em 2009. Portanto,
os representantes que se encontram em
situação de inadimplência no CORE-MS
e no SINRECOMS, não deixem para a última hora para regularizar a sua situação,
garantindo assim a sua participação.

Novo site do CORE-MS tem
71,63% de aprovação
Mesmo estando em fase de construção, o novo portal do CORE-MS
atingiu o estimulador índice de
71,63% de aprovação. Enquete realizada pelo site fez o seguinte
questionamento: Qual a sua opinião
sobre o novo site do CORE-MS? Ao
total, votaram 208 internautas. Deste
número de votantes, 51,44% avaliaram como ÓTIMO; 20,19% como
BOM. Apenas 28,37% consideraram
o site RUIM.
O presidente do CORE-MS, José
Alcides dos Santos, ficou muito satisfeito com o resultado, pois o novo
portal ainda tem muitos serviços que
ainda não foram disponibilizados. "Se
mesmo faltando muitos serviços a se-

rem disponibilizados já obtivemos este
resultado positivo, acredito que depois
do site concluído, haveremos de conquistar um excelente índice de aprovação", comentou.
O novo portal do CORE-MS foi
inaugurado oficialmente no dia 1º. de
outubro deste ano, fazendo parte da
programação festiva do Dia Pan-americano do Representante Comercial.
Segundo o presidente, o mais importante é que o número de visitas é crescente. Em agosto e setembro, quando o
site estava em fase experimental, foi registrado respectivamente, 645 e 1.285
visitas; em outubro 1.864 e até o dia 24
de novembro somou 1.396, totalizando
5.190 visitas.

Vêm novidades por aí
O portal do CORE-MS, em breve, estará colocando à disposição dos
internautas a "Rádio CORE-MS"; Boleto on-line e o Flip Book, através do
qual o representante comercial poderá folhear o Informativo CORE-MS (impresso). A parte da documentação também será aprimorada para melhor atender a categoria.

Homenageados de 2009 entram para
galeria do 'Memorial do CORE-MS'
As personalidades que tiveram o seu
trabalho reconhecido pela categoria este
ano, entraram para a galeria do
"Memorial do CORE-MS".
O título de "Pioneiro" da Representação Comercial deste ano foi entregue
a Edvaldo Machado Pedreira, que soma
mais de meio século de trabalhos prestados; Zenilde Lima Fajioni conquistou
o título de "Mulher de Destaque da Representação Comercial" e Fabiano Nogueira de Oliveira se consagrou como
"Representante de Destaque do Interior".
Segundo o presidente do COREMS, José Alcides dos Santos, o
"Memorial do CORE-MS" tem o importante papel de registrar as homenagens conferidas pelas entidades representativas da categoria. "Não podemos
Novembro de 2009

deixar as belas e exemplares histórias
de vida e profissional das personalidades que já tiveram os seus trabalhos reconhecidos caírem no esquecimento",
comentou.
Ao todo, a galeria do Memorial do
CORE-MS possui o registro de nove
personalidades da representação comercial. Nos anos de 2007 foram homenageados Klaus Heinz Oskar Stührk, Benedito Fortes Teixeira e Marcelina Izabel
Flores Martins Escobar; em 2008, João
Teixeira da Cruz, Maria Regina
Espíndola Figueiredo e Pedro Novaes.
"Valorizando a trajetória profissional e de vida daqueles que lutam dignamente para se sobressair na profissão, resgataremos a própria história da
representação comercial", avaliou José
Alcides.

Presidente José Alcides integra homenageados de 2009 à galeria do “Memorial do CORE-MS”
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Fatores que evidenciam o contrato de 'emprego'
descaracterizando a representação comercial

O

controle de horário, a fiscalização,
eventual punição, inexistência de
autonomia, subordinação, ajudas de custo, fixação de rotas, visitas determinadas e o reporte diário são fatores que caracterizam vínculo empregatício na relação de trabalho do contrato de representação comercial.
O representante comercial deve prestar contas de sua prestação de serviço
para a representada, porém este deve ter
autonomia para decidir seu horário de
trabalho. Algumas representadas instituem livro de ponto para controlar o
horário de seus representantes comerciais, e, diante desta situação fica claro que
este representante comercial na verdade é empregado.
Outra figura caracterizadora do
vinculo empregatício é a demasiada
fiscalização da representada perante o
representante comercial, a representada pode estabelecer um controle de
suas vendas e metas, porém, não pode
deixar este profissional a sua disposi-

ção, esperando ordens.
O representante comercial deve ter
liberdade na forma de organizar seu trabalho, contudo, deverá ser eficiente, alcançando o resultado esperado pela representada, não descartado os eventos
de força maior, os quais serão exceções
em
eventual
descumprimento
contratual de metas para o representante
comercial.
No contrato de representação comercial, a única punição permitida é a denúncia por justa causa, que ocorre se o
representante comercial der causa ao seu
desligamento (artigo 35 da Lei nº. 4.886/
65), não sendo devida neste caso pela representada nenhuma indenização ao representante comercial.
A área de representação e o
percentual de comissão estipulados contratualmente, se diminuídos dão causa
ao representante comercial rescindir o
contrato recebendo a indenização prevista no já mencionado artigo 27, "j",
da Lei nº. 8.420/92.

A subordinação é um dos mais importantes fatores da caracterização do vínculo empregatício.
"Subordinação é uma situação em que
se encontra o trabalhador, decorrente da
limitação contratual da autonomia da sua
vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará" (NASCIMENTO, 2006, p. 105).
Quando se diz profissional autônomo,
exclui-se a subordinação, e, de acordo
com Rubens Requião( apud. SAAD,
2003, p. 17):
O trabalhador autônomo, na relação
de agência ou de representação comercial, não recebe ordens, no sentido de submissão. As instruções e diretivos que lhe
são dados se referem ao exato e desejável cumprimento do contrato, tendo em
vista a natureza do negócio que
intermédia. Não pode, portanto, sofrer
sanções disciplinares da empresa, pois a
ela não está comprometido por elo de
subordinação. Com a empresa trata de

igual para igual.(destaque do autor).
A remuneração do representante comercial é a comissão que este recebe
conforme for pactuado. O pagamento de
ajudas de custo, ou de qualquer outra remuneração, de natureza salarial, poderá
evidenciar o vínculo empregatício.
A indenização prevista para o representante comercial que é resultante
da rescisão contratual imotivada por
parte da representada, somente deverá ser paga no momento de rescisão
do contrato, assinando o representante comercial termo de rescisão e recibo que serão documentos
probatórios para a representada do pagamento da indenização para o representante comercial.
É comum observar na prática, representadas que pagam a indenização acima prevista por período trabalhado, geralmente anualmente, este não é o procedimento correto visto que esta tem
natureza indenizatória pela finalização
do contrato.

A competência da justiça para julgar as demandas de Representação Comercial
A Lei nº. 8.420/92, em seu artigo
39, conforme abaixo, define que as
demandas judiciais entre representante comercial e representada deverão ser ajuizadas na justiça comum.
Porém, houve uma modificação após
a Emenda Constitucional nº. 45/04,
que alterou o artigo 114 da Constituição Federal.
Art. 39 - Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o Foro do domicílio do representante, aplicandose o procedimento sumário previsto
no art. 275 do Código de Processo
Civil, ressalvada a competência do
Juizado Especial.
Após o advento desta emenda, a
competência da justiça do trabalho foi
ampliada para processar e julgar ações
oriundas da relação de trabalho, sendo que, os conflitos entre pessoa física prestadora de serviços, não considerada empregado passaram a ser de
apreciação da justiça do trabalho.
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Outrossim, se o serviço for prestado por pessoa jurídica, entende a doutrina que é competente a justiça comum, pois não envolve a prestação
pessoal de serviços.
Nesse diapasão, embora se possa
confessar se tratar de assunto novo, envolve a questão da representação comercial por pessoa física. Na verdade, tal
atividade envolve a prestação pessoal
de serviços, mediante prévia inscrição
do representante no seu órgão de clase,
qual seja, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais e a pactuação
mediante instrumento escrito. De fato,
em dias atuais já não se questiona que
tais conflitos envolvendo representantes comerciais e tomadores de seus serviços, pertençam à seara da Justiça do
Trabalho(inteligência do art. 114, I e IX
da CF). Para nortear o tipo de conflito
resultante da relação de trabalho, a doutrina atual tem admitido como "a prestação dos serviços por pessoa física" e
não por pessoa jurídica. (BUENO;
MARTINS, 2006, p. 495).

Mesmo que seja ajuizado demanda
referente à representante comercial pessoa física na justiça do trabalho, este
conflito deverá ser processado e julgado de acordo com a legislação pertinente a representação comercial, ou seja,
de acordo com a Lei nº. 4886/65 e Lei
nº. 8420/92.
Ou seja, se a pretensão envolver a
representada e o representante comercial pessoa física, a ação judicial deverá ser ajuizada na justiça do trabalho, e será referente à indenização resultante de contrato de representação
comercial.
Se a pretensão envolver a representada e o representante comercial
pessoa jurídica, a ação judicial deverá ser ajuizada na justiça comum, e
também será referente à indenização
resultante de contrato de representação comercial.

A pretensão de reconhecimento de
vínculo empregatício no contrato de
representação comercial já seria uma
exceção, pois, aquele que é contratado como representante comercial e é
registrado no seu respectivo Conselho
Profissional é Representante Comercial, portanto, para descaracterizar essa
situação, as evidências de subordinação teriam que ser claramente evidenciadas, hipótese que somente seria
considerada se confirmada através de
provas e livre convencimento do
julgador se o mesmo constatar que o
representante comercial na verdade é
tratado como empregado.
(Textos retirados de trechos de
artigo de minha autoria: "A
Representação Comercial Face ao
Contrato de Emprego - Detalhes que
Diferenciam o Representante
Comercial do Empregado.").

Confira no portal www.corems.org.br, no menu EDITORIAS >
COLUNA JURÍDICA, outros artigos da drª Micheli Salviano Urbanin,
que abordam assuntos de interesse da categoria.
Novembro de 2009

NOTÍCIAS DO SINRECOMS

Fotos Assessoria de Comunicação do CORE-MS

Momentos de grande emoção marcam programação
festiva do Dia do Representante de 2009

Machado recebe das mãos de seu amigo ‘João Vovô’ homenagem
por ter dedicado sua vida à representação comercial

A categoria viveu momentos
emocionantes durante a programação festiva do Dia Pan-americano do Representante Comercial, que
ocorreu de 1º a 3 de outubro deste ano,
sob a realização do Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do MS
(SINRECOMS), com apoio do Conselho
Regional dos Representantes Comerciais
do MS (CORE-MS).
Fizeram parte da programação a inauguração do "Memorial do CORE-MS";
Solenidade de Homenagens; palestra
motivacional com o professor Heinz, que
está entre os 30 melhores do Brasil; Show
de Prêmios; coquetel e jantar dançante.
1º de outubro
No dia oficial da comemoração do Dia
Pan-americano do Representante Comercial, às 20h, no auditório de sua sede, o
conselho inaugurou o "Memorial do
CORE-MS", fazendo um registro histórico de todas as personalidades da representação comercial que já tiveram o seu trabalho reconhecido pela categoria.
Entre os presentes estavam os representantes comerciais homenageados nos
anos de 2007 e 2008: na categoria
“Pioneirismo”: Klaus Heinz Oskar Stührk,
Benedito Fortes Teixeira e João Teixeira
da Cruz; “Mulher de Destaque da Representação Comercial”: Marcelina Izabel
Flores Martins Escobar e Maria Regina
Espíndola Figueiredo e na categoria “Representante de Destaque do Interior” Pedro Novaes, além de membros da diretoria do Sindicato e demais convidados.
Após a abertura da solenidade feita pelo
presidente José Alcides dos Santos, os homenageados fizeram emocionados discursos.

P

Maria Regina entrega à Zenilde homenagem pelos relevantes
serviços prestados à representação comercial

Outro momento de grande emoção foi
quando o secretário geral do CORE-MS,
Jairo Jorge Duarte Rezende, fez uso da
palavra para fazer um agradecimento especial ao seu "Pai da Representação Comercial". Ele declarou que "se sou hoje
representante, devo esta minha profissão
ao senhor Klaus Heinz Oskar Stührk e digo
que sou uma pessoa privilegiada, pois tenho três pais: o pai do céu, o pai biológico
e o senhor Klaus, que também o tenho
como pai. Vê-lo [referindo ao senhor
Klaus] receber esta homenagem, sentimonos também homenageados".
No mesmo dia foi feito o lançamento
oficial do novo portal do CORE-MS.
2 de outubro
- Solenidade de Homenagens
A programação do dia 2 de outubro foi
realizada a partir das 20h, no Castelo
Caporossi Buffet, na Capital.
A terceira edição da Solenidade de
Homenagens abriu a programação, evento que teve como objetivo maior reconhecer os valorosos serviços prestados por
personalidades do segmento à representação comercial.
As homenagens foram classificadas
em três categorias. O título de "Pioneiro"
da Representação Comercial deste ano foi
entregue a Edvaldo Machado Pedreira, que
soma mais de meio século de trabalhos
prestados; Zenilde Lima Fajioni conquistou o título de "Mulher de Destaque da
Representação Comercial" e Fabiano Nogueira de Oliveira se consagrou como
"Representante de Destaque do Interior".
A abertura da solenidade foi feita pelo
presidente do CORE-MS e SINRECOMS,
José Alcides dos Santos, o qual em seu
discurso, destacou que os eventos promovidos em homenagem à categoria têm

Fabiano tem seu trabalho reconhecido pela categoria, recebendo
das mãos de Pedro sua homenagem

como finalidade maior promover cada vez Oliveira, consagrado com o título de "Remais a união entre os representantes co- presentante de Destaque do Interior de 2009",
merciais. "Somente com este espírito de em seu discurso ressaltou que "esta honraria
união, conseguiremos nos fortalecer para que generosamente me outorgaram,
garantir nossos direitos e ir em busca de consubstanciada no oferecimento deste tronovas conquistas", disse.
féu de destaque no interior, para quem receUm dos momentos mais emocionan- be é de extrema importância, tanto na cartes da noite foi quando João Teixeira da reira profissional quanto na vida pessoal",
Cruz entregou o título de Pioneiro deste acrescentando que "Não pelo valor materiano ao senhor Machado.
al, mas pelo reconhecimento dos serviços
Os amigos de longa data, que fizeram prestados com dedicação, zelo, respeito, étihistória dentro da representação comerci- ca, amizade e parceria entre os representaal, reencontraram-se para celebrar juntos dos, o representante e o cliente, principal faos anos que dedicaram, com muito amor, tor nesta relação de ganha-ganha, preconiao crescimento da profissão.
zada pela direção do CORE-MS".
Ao discursar, senhor Machado que
estava se sentindo esquecido pelos ami- - Palestra
gos de profissão, manifestou sua alegria
Sob constantes aplausos, o professor
em ter o seu nome lembrado e homenageado pela categoria.
Já Zenilde Lima
Fajioni, em seu pronunciamento, retratou toda a garra, determinação e força de
trabalho da mulher representante
sul-matogrossense. Ela, em tom
emocionado, agradeceu primeiramente a Deus pela
marcante conquista em sua
carreira. Posteriormente, dirigiu seus agradecimentos ao
presidente do CORE-MS e
SINRECOMS, José Alcides
dos Santos, "por ter criado
Heinz interagiu, de forma constante e bem-humorada, com
esta maravilhosa oportuni- Palestrante
os representantes comerciais e convidados, levando-os à reflexões
dade aos representantes comerciais do nosso estado, de serem home- Heinz, que está relacionado entre os 30
nageados e terem seus trabalhos reconheci- melhores palestrantes motivacionais do
dos".
Continuação na página 12...
O homenageado Fabiano Nogueira de

Acesse o Portal do Representante Comercial www.corems.org.br, na editoria ‘Memorial do CORE-MS’ e confira
as belas histórias de vida e profissional das personalidades homenageadas pelo SINRECOMS e CORE-MS
Novembro de 2009
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N OTÍCIAS DO SINRECOMS
... continuação da página 11

Programação festiva se consolida como
eventos de valorização da categoria

Oswaldo Fernandes faturou o forno microondas,
prêmio sorteado pelo SINRECOMS aos seus filiados

O notebook, sob o patrocínio da Fiat Enzo, ficou
com o representante Luiz Araújo Teixeira

A Bigolin presenteou o felizardo Diego Franco, de
Maracajú, com uma TV LCD, de 32 polegadas

Renes faturou a viagem a Maceió, com direito a
acompanhante, patrocinada pela CV Turismo

Brasil, fez com que os presentes
vivessem momentos inesquecíveis. Os representantes comerciais e os
especiais convidados riram, brincaram,
cantaram e se motivaram para buscarem
o sucesso na vida pessoal e profissional.

- Show de Prêmios
Os representantes comerciais foram
ao delírio com a realização do "Show de
Prêmios".
A Assessora de Comunicação do
CORE-MS, Cristina Gomes, abriu o
Show de Prêmios anunciando uma
premiação surpresa. Sob o patrocínio do
Sindicato da categoria, foi sorteado um
forno microondas para os seus filiados.
O felizardo foi Oswaldo Fernandes. O
prêmio foi entregue pelo presidente das

entidades representativas da categoria,
José Alcides dos Santos.
O notebook, sob o patrocínio da Fiat
Enzo, ficou com Luiz Araújo Teixeira.
A premiação foi entregue pelo gerente
de vendas da Fiat Enzo Reginaldo Viana.
A Bigolin (Construção e Decoração) não fez por menos, colocando à
disposição do Show de Prêmios uma
TV LCD, de 32 polegadas. O sortudo
da noite foi o representante da cidade
de Maracajú, Diego Franco. O prêmio
foi entregue pelo diretor de Marketing
da Bigolin, Luciano Porto.
A emoção e a torcida tomaram conta do evento quando Cristina Gomes
anunciou o sorteio da uma viagem a
Maceió, com direito a acompanhante,
patrocinada pela CV Turismo, de pro-

priedade da empresária Cleuza
Vasconcellos.
Depois de muito suspense, foi anunciado o nome do ganhador. Renes
Cruvinel Borges vibrou quando o seu
nome foi sorteado. A esposa do
felizardo, Aracira, pulou de alegria com
a premiação. Para o presidente José
Alcides dos Santos, foi uma alegria poder realizar o evento, contando com a
parceria das empresas CV Turismo, Fiat
Enzo e Bigolin.
3 de outubro
Pelo sexto ano consecutivo, o sindicato da categoria em parceria com o
CORE-MS realizaram com grande sucesso o tradicional jantar dançante. O
evento foi realizado no dia 3 de outu-

bro, a partir das 22h30, no Castelo
Caporossi Buffet.
Com decoração do salão impecável,
jantar delicioso e muita gente bonita, a
festa teve como principal objetivo promover a união da categoria.
O presidente das entidades, José
Alcides dos Santos, comemorou o sucesso do evento e manifestou sua alegria em constatar que a categoria está
cada vez mais participativa. "Para nossa alegria, ano após ano, verificamos
que os representantes comerciais estão
interessados em participar dos eventos
promovidos pelo seu sindicato e conselho. Graças a esta expressiva participação, mais uma vez comemoramos a
altura o Dia Pan-americano do Representante Comercial", comentou.

Casal Alcides e Marlene comemora sucesso da festa

Categoria interagiu o tempo todo com o palestrante

Marlene homenageou representante Zenilde

Emoção na inauguração do ‘Memorial do CORE-MS’

Família e amigos prestigiam homenagem a Machado

Zenilde comemora a homenagem ao lado da família

Fabiano e sua esposa, Jane, festejaram a honraria

Cleuza e José Alcides: parceria renovada para 2010

...

Cobertura total da programação festiva de 2009 confira no portal do Representante Comercial:
www.corems.org.br. Lá você encontra Galeria de Fotos e entrevistas produzidas pela TV CORE-MS
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