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CORE-MS e SICREDI Empresarial MS homenageiam
os 100 anos do “Dia Internacional da Mulher”

Presidente do SICREDI Empresarial MS lançou desafio de se criar o “Núcleo Feminino do SICREDI”

Servidoras foram lembradas com carinho pelo CORE-MS no “Dia Internacional da Mulher”

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE-MS) e o parceiro SICREDI Empresarial MS, por intermédio de seus presidentes, respectivamente, José Alcides dos Santos e
Hélio Carlos Nantes, homenagearam a
data histórica dos 100 anos do "Dia Internacional da Mulher".
No dia 5 de março, às 8h30, representantes comerciais e demais convida-

das foram agraciadas com um café da
manhã festivo. O evento contou ainda
com a realização de palestra, que abordou o tema "Alimentação Saudável".
No dia 8, data oficial da comemoração do "Dia Internacional da Mulher",
o CORE-MS presenteou suas servidoras
com botões de rosas, caixas de bombons
e coquetel. As homenageadas, que em
proporção, formam o CORE mais fe-

minino do Brasil, ficaram encantadas
com a homenagem.
Por unanimidade, as funcionárias se
declararam valorizadas pelo COREMS. A homenagem ocorreu às 18h, no
auditório, quando elas agradeceram ao
presidente José Alcides dos Santos pela
bela homenagem.
O CORE-MS e o SINRECOMS são
parceiros e referências na luta pela va-

lorização do trabalho da mulher. Neste
ano, pelo quarto ano consecutivo, as
entidades dão mais um exemplo de valorização do papel da mulher na sociedade e no mercado de trabalho com a
promoção do concurso "Mulher de Destaque da Representação Comercial".
Leia mais sobre as homenagens
prestadas às mulheres.

NOTÍCIAS DO SINRECOMS

BOLETIM INFORMATIVO

P ARCEIRO

DIA PAN-AMERICANO DO REP. COMERCIAL

SINRECOMS promove excursão à Feicon,
sempre com grande sucesso

O novo portal foi inaugurado em 1º de outubro de
2009 e já soma mais de 2 mil visitas mensais

SICREDI Empresarial MS e CDL unidos para o
desenvolvimento dos micros empresários AVA

CORE-MS e SINRECOMS anunciam os parceiros
do “Show de Prêmios” 2010

FEICON: mais da
metade das inscrições
já foram preenchidas

Site do CORE-MS
comemora as mais de
10 mil visitas

CDL soma forças
com SICREDI
Empresarial MS

'Show de Prêmios'
2010 terá atraentes
premiações
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A PALAVRA AMIGA DO PRESIDENTE
Colhendo frutos

G

raças à participação expressiva da
categoria nos projetos realizados
pelo CORE-MS, estamos colhendo frutos maravilhosos.
Com apoio dos filiados, colaboradores e parceiros, semeamos um dedicado
trabalho voltado à valorização e união dos
representantes comerciais. E o êxito de
nossas iniciativas a favor da categoria tem
mostrado que estamos no caminho certo.
Entre as conquistas, não poderíamos
deixar de dar destaque ao alto índice de
audiência que o portal do CORE-MS alcançou. Em pouco mais de quatro meses de funcionamento, o nosso novo
portal ultrapassou 10 mil visitas. Esse
número corresponde a mais de 2 mil visitas por mês. Para um site institucional,
a audiência é considerada além das expectativas.
Com o sucesso do site, conseguimos
beneficiar a categoria com mais uma importante ferramenta de comunicação,
onde além de encontrar documentos e
conteúdo institucional, os internautas se
mantêm informado das promoções do
SINRECOMS, do trabalho do conselho

e de diversos outros tipos notícias, tais
como econômicas.
Merece também destaque os projetos
de alto nível apresentados pelos nossos
servidores, que encontraram no "Prêmio
Servidor Público do Ano" do CORE-MS
a oportunidade de contribuir não só com
os representantes comerciais, como para
com a sociedade em geral.
O concurso motivou o conselho a
atuar, de forma inédita, em campanhas
sociais. Neste ano, a partir de abril, realizaremos a nossa primeira Campanha do
Agasalho, fazendo um chamamento para
que toda a categoria se una por uma causa solidária.
Outra ação social que será realizada
no primeiro dia da programação festiva
do Dia Pan-americano do Representante
Comercial, deste ano, é o "Ingresso Solidário", quando os representantes comerciais, de maneira espontânea, poderão
contribuir com uma entidade filantrópica, doando alimentos não perecíveis.
Em tom otimista, comemoramos
também o estreitamento de nossas relações com o Conselho Federal dos Re-

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

presentantes Comerciais, que
em recente visita
feita ao CORE-MS, não só
nos apoiou com relação aos projetos que
estamos realizando, mas acima de tudo,
declarou-se afinado com nossas metas
de valorização da categoria. Tanto isso
é verdade, que as notícias do conselho
vêm ganhando destaque na revista e no
portal do Confere, o que nos deixa muito lisonjeado.
Estamos somando esforços com o
Confere e com os demais conselhos regionais, no sentido de vir a assegurar os
direitos já conquistados, como também
lutar pela concretização de muitos benefícios, reivindicados há muito tempo
pelos representantes comerciais.
A luta é árdua, mais gratificante, principalmente, quando contamos com o
apoio de nossos companheiros de pasta.
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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PRÊMIO SERVIDOR PÚBLICO DO ANO

Categoria dá apoio ao projeto 'Excelência
na Qualidade do Atendimento Público'

L

ançado pelo CORE-MS em outubro de 2009, o projeto "Excelência na Qualidade do Atendimento
Público" vem superando as expectativas.
Número expressivo de representantes comerciais avaliou os serviços prestados
pelo conselho.
O "Prêmio Servidor Público do Ano"
da entidade, que faz parte do projeto, também apresenta resultados positivos, tanto no sentido de estimular os servidores
a trabalhar pela excelência na qualidade
do atendimento aos representantes comerciais, bem como a se aprimorarem
como profissionais, por intermédio de
participação em cursos e palestras.
Outro ponto positivo do concurso refere-se aos projetos apresentados pelos
funcionários, que vem ao encontro não
só dos interesses da categoria, mas da
sociedade em geral.
Já foram computados nos meses de
novembro e dezembro de 2009, e janeiro
de 2010, um total de 162 votos, através
dos quais representantes comerciais deram o seu apoio à iniciativa do conselho.
Seja por intermédio do portal, no endereço www.corems.org.br/premios, ou no
CORE-MS, através de formulários impressos, a categoria além de fazer suas
reclamações, sugestões ou elogios, está
escolhendo o nome do colaborador que
julga merecedor de ser homenageado
com o título de "Servidor Público do
Ano" do CORE-MS.
O campeão do concurso será homenageado durante a programação festiva
alusiva ao Dia Pan-americano do Representante Comercial, quando receberá placa de honra ao mérito e a seguinte
premiação:
- Uma viagem a Maceió-NE, com direito a hotel e acompanhante (em período de baixa temporada), prêmio que será
patrocinado pela CV Turismo em parceria com o CORE-MS;
- O valor de R$ 1 mil (patrocinado
pelo portal www.atribunanews.com)
Segundo o presidente José Alcides
dos Santos, ano após ano, o CORE-MS
inova, promovendo projetos pioneiros em
relação aos outros cores do Brasil. "O
projeto "Excelência na Qualidade do
Atendimento Público representou uma
nova etapa para esta entidade, pois renovou os ânimos de nossos colaboradores
e possibilitou a apresentação de ideias
inovadoras a favor não só da categoria,
como da sociedade", enalteceu.

ria e sociedade em geral. Entre os projetos, destacamos:
- Pontualidade e assiduidade; de autoria
de Rubens Gomes de Almeida
O projeto está fazendo com que os funcionários se empenhem em não faltar no trabalho, bem como em chegar no horário.
- "Aniversariantes do Mês"; de autoria
de Rubens Gomes de Almeida
Graças à aprovação deste projeto, os representantes comerciais são homenageados no portal do CORE-MS no mês de
seu aniversário. O próprio servidor
Rubens é o responsável pela atualização
da coluna "Aniversariantes do Mês".
- "Certidões", de autoria de Maria
Aparecida da Silva
A aprovação deste projeto beneficiou,
diretamente, o representante comercial,
amenizando custos.
- "Adesivo para veículos do Representante Comercial do MS"; de autoria de
Maria Aparecida Ramos da Silva
Este projeto foi aprovado e está em andamento. O seu objetivo é valorizar o
representante comercial, devidamente,
habilitado, agraciando-o com o "adesivo", o qual inclusive terá o brasão federal.
- "Renovação de Carteiras", de autoria de Rozelene da Silva Barbosa Lima
Com intuito de resolver o problema de
existir muitos registros em dia, mas com
as carteiras vencidas, o projeto aprovado
propõe que o CORE-MS encaminhe a
cobrança da taxa de renovação de carteira conforme data fim de cada registro, ou
seja, junto com o vencimento das anuidades dos exercícios vigentes.
- "Campanha do Agasalho", de autoria
de Maria Aparecida Ramos da Silva
A aprovação deste projeto vai fazer com
que, de forma inédita, o CORE-MS realize a partir de abril a "Campanha do
Agasalho", dando oportunidade à categoria de vir a contribuir com os mais carentes com um gesto solidário.
- "Ingresso Solidário", de autoria de
Rubens Gomes da Silva
Devido à aprovação deste projeto, a categoria vai ter oportunidade de ajudar
uma entidade filantrópica com doações
de alimentos não perecíveis no dia 1º de
outubro, quando ocorrerá programação
em homenagem ao Dia Pan-americano do
Representante Comercial. A doação não
será obrigatória, valorizando ainda mais
o gesto de solidariedade daqueles que
contribuírem.

Projetos
Os servidores, por meio da apresentação de projetos, além de garantir pontos no concurso, contribui com a catego-

Avaliação
Para o presidente José Alcides dos
Santos, o projeto "Excelência na Qualidade do Atendimento Público" está su-

Março de 2010

perando todas as expectativas, fortalecendo os laços de união
entre conselho, servidores e categoria.
Cada representante comercial tem direito a um voto anual.
O presidente agradece àqueles que já votaram, dando total
apoio às iniciativas da
entidade. "Aqueles
que ainda não votaram, acessem o nosso
portal, no endereço
www.corems.org.br/
premios e participe. A
votação poderá ser
feita também através
Concurso estimula servidores do CORE-MS
de formulários que
estão à disposição no
conselho. É muito importante que a cate- Ele destacou que "os representantes que
já votaram, fizeram questão de avaliar os
goria faça valer a sua voz", disse.
Ver registrado a satisfação dos repre- serviços prestados pelo conselho. Fiquei
sentantes comerciais com relação ao aten- muito feliz em conferir que nossos coladimento do CORE-MS, considerou José boradores estão prestando um serviço a
Alcides, está sendo muito gratificante. altura de nossa categoria".

Confira a classificação parcial do concurso

Pelo terceiro mês consecutivo, dona Cida obteve a maior pontuação do concurso. Ela foi o "Servidor Público do Mês" em novembro e dezembro de 2009 e, em
janeiro de 2010, somando no geral 208 pontos.
A seguir divulgamos a classificação do "Prêmio Servidor Público do Ano" referente aos três primeiros meses de realização:
1º lugar: D. Cida - 208 pontos
5º lugar: Drª Micheli - 33 pontos
2º lugar: Rosana - 97 pontos
6º lugar: Dilcena - 24 pontos
3º lugar: Rubens - 94 pontos
7º lugar: Patricia - 14 pontos
4º lugar: Rozelene - 81 pontos
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OPORTUNIDADES
Balcão de Negócios
Acesse www.corems.org.br/empresas e confira estas e outras empresas que procuram representantes comerciais
Nome: Alady ind. e Com. de Alimentos
Cidade sede: Campo Grande / MS
Segmento: Alimentício
Região atuação: Campo Grande e interior do
Estado
Email: aladynunes@hotmail.com
Contato: Alady
Fone: 67 3026-6139
Celular: 67 3026-6139
Nome: All Box Embalagens
Cidade sede: Naviraí / Mato Grosso do Sul
Segmento: cartonagem, na área de caixas de
papelão para uso diverso
Região atuação: MS
Email: allboxembalagens@hotmail.com
Contato: Samuel
Fone: 67 8144 7010
Celular: 67 8144 7010
Nome: Alltraj Jeans
Cidade sede: Abadia de Goiás / Goiás
Website: www.alltraj.com.br
Segmento: Indústria de jeans adulto e infantil
Região atuação: todo território nacional
Email: ricardo@alltraj.com.br
Contato: Ricardo Braga
Fone: 62 3398-1323
Celular: 62 3398-1323
Nome: Aquamax - Bloqueador de Ar
Cidade sede: Abdon Batista / Santa Catarina
Segmento: materiais de construção
Website: www.aquamax.com.br
Região atuação: MS
Email: representante@aquamax.com.br
Contato: Eduardo de Souza
Fones: (47) 3045-1225 (47) 3001-4900
Celular: (47) 3045-1225
(47) 3001-4900
Nome: Astral Ambiental Ltda
Website: www.astralambiental.com.br
Cidade sede: Curitiba / Paraná
Região atuação: MS E MT
Email: comercial@astralambiental.com.br
Contato: José Luiz Rico
Fone: 41 3346.2200
Celular: 41 3346.2200
Nome: Bla Bla Bla
Segmento: Confecção infanto juvenil feminina
Cidade sede: Balneário Camboriú / SC
Região atuação: MS
Email: blablablateen@hotmail.com
Contato: Maria Augusta
Fone: 47 3361.6638
Celular: 47 3361.6638
Nome: Blucor Comércio e Rep. Ltda ME
Segmento: Têxtil - malhas em rolo
Cidade sede: Guabiruba / SC
Região atuação: Brasil
Email: kopptex@hotmail.com
Contato: Darcio
Fone: 47-33540462
Celular: 47-33540462
Nome: Blue Chemical do Brasil Ltda
Segmento: área de higiene e limpeza
Website: www.bluechemical.com.br

Cidade sede: São José dos Pinhais / PR
Região atuação: Brasil
Email: contatos@bluechemical.com.br
Fone: 41-33822925
Celular: 41-33822925
Nome: Bypass Networks Com. e Serv. Ltda
Segmento: Telecomunicações
Cidade sede: Adamantina / São Paulo
Região atuação: MS
Email:
comercial@bypassnet.com.br
Contato: Julio Blanco
Fone: 11-34517392
Celular: 11-34517392
Nome: Calçados Peão
Cidade sede: Santa Cruz do Rio
Pardo / SP
Região atuação: MS (inclusive
Capital)
Email:
vendas@botinaspeao.com.br
Contato: Luiz/vendas
Fone: (14) 3372 5151
Celular: (14) 3372 5151

Fone: 47 34547691
Celular: 47 34547691

Fone: 11 55259744
Celular: 11 55259744

Nome: Confecções D La Rouse
Cidade sede: Água Clara / MS
Região atuação: MS-MT-SP-GO-MG-PR
Email: daniele.rouse@uol.com.br
Contato: Edson
Fone: (67) 3441-7198
Celular: (67) 3441-7198

Nome: Expor
Cidade sede: Adamantina / SP
Região atuação: Brasil
Segmento: roupas e/ou calçados
Email: eduardo@expor.com
Contato: Eduardo
Fone: 11.3887.3205
Celular: 11.3887.3205

Representante
Comercial
anuncie,
gratuitamente, no
‘Balcão de
Negócios’. Acesse
www.corems.org.br/
representantes

Nome: Celofix Ind. e Com. de
Embalagens
Website: http://
www.celofix.com.br
Cidade sede: Cambé / PR
Segmento: embalagens plásticas flexíveis
Região atuação: MS
Email: diretoria@celofix.com.br
Contato: Sergio Luiz - Gerente Comercial
Fone: (43) 3249-3444
Celular: (43) 3249-3444
Nome: Ciclo Cairu Ltda
Website: www.ciclocairu.com.br
Cidade sede: Pimenta Bueno / RO
Região atuação: Nacional
Email: athamir@ciclocairu.com.br
Contato: Athamir
Fone: (65)9245-3040
Celular: (65)9245-3040

Nome: Confecção Frosvalle Ltda
Segmento: Confecção peças íntimas (Masculino e
Feminino)
Cidade sede: Mar de Espanha / MG
Região atuação: MS
Email: grupoartefinal@gmail.com
Contato: Wellington Marcos Rodrigues
Fone: (32) 3276-1812/ 1364/ 2906
Celular: (32) 3276-1812/ 1364/ 2906
Nome: Confecções Laura girls Ltda-ME
Website: www.framzfashion.com
Cidade sede: São Paulo / SP
Segmento: Confecção de Moda Feminina- Adulta
Região atuação: MS - Geral
Email: framz@framzfashion.com
Contato: Lucia Morais
Fone: 11-33110377
Celular: 11-33110377
Nome: Confecções Vila Nova Ltda
Cidade sede: Joinville / SC
Região atuação: Todo Brasil
Email: jfaf@terra.com.br
Contato: José Francisco

Nome: Cooperativa
Apícola de Santa
Catarina - Coopasc
Cidade sede: Urubici /SC
Segmento: Alimentos
Região atuação: Região
serrana de Santa Catarina
Email:
vendas@coopasc.com.br
Contato: Joselane Menegaz
da Silva
Fone: (49) 32784241
Celular: (49) 32784241
Nome: Dessis - Sistemas
de Gestão Empresarial
Website:
www.dessis.com.br
Cidade sede: Campo

Grande / MS
Região atuação: Todo o Estado
Email: comercial@dessis.com.br
Contato: Paulo Cesar
Fone: 47 3371-7842
Celular: 47 3371-7842

Nome: Dihan Representações Ltda
Cidade sede: Maringá / PR
Segmento: Têxtil
Região atuação: TODO ESTADO DE MS
Email: dihanmodapr@bol.com.br
Contato: Roberto
Fone: 44 3229-5051
Celular: 44 3229-5051
Nome: Dipalma Com. Dist. Log.
Cidade sede: Campo Grande /MS
Região atuação: Chapadão do Sul e região
Email: flaviomanoel@pchoc.com.br
Contato: Flávio Manoel
Fone: 67-40092617
Celular: 67-40092617
Nome: Eit Caldeiraria Ltda
Website: www.caldeiraseit.com.br
Cidade sede: Abatiá / PR
Segmento: caldeiraria e equipamentos
industriais
Região atuação: MS
Email: nelcimara@caldeiraseit.com.br
Contato: Nelcimara
Fone: 44 32441435
Celular: 44 32441435
Nome: Elastobor Borrachas e Plásticos
Ltda.
Cidade sede: São Paulo / São Paulo
Segmento: Suprimentos p/ manutenção
Região atuação: MS/MT
Email: rodolfo@elastobor.com.br
Contato: Rodolfo - Ramal 9777

Nome: Fábrica de Móveis Marumbi
Website: http://moveismorumbi.com.br
Cidade sede: São Bernardo do Campo / SP
Região atuação: Brasil
Email: fabrica@moveismorumbi.com.br
Contato: Marcos
Fone: 011 41235588
Celular: 011 41235588
Nome: Ferplas
Segmento: Plásticos - composto em PVC
Cidade sede: Abreulândia / TO
Região atuação: todo estado
Email: ecacomexport@ig.com.br
Contato: Ernesto Antunes
Fone: (19)3269.6396
Celular: (19)3269.6396
Nome: Fibrasisal Ind. Com. Imp. e Exp.
Ltda
Cidade sede: São Mateus / ES
Região atuação: Sudeste
Email: fabricadecapachos@terra.com.br
Contato: Ebes Guimaraes/Marlete
Fone: (27) 37632412
Celular: (27) 37632412
Nome: Friske Equipamentos
Cidade sede: Lontras / SC
Região atuação: Estado
Email: rodrigo@friske.com.br
Contato: Rodrigo Justi
Fone: 47 9192 0413
Celular: 47 9192 0413
Nome: Gilmar Schumacker Mafort
Cidade sede: Nova Friburgo / RJ
Segmento: Confecções de lingerie
Região atuação: MS
Email: carmeloconfeccoes@hotmail.com
Contato: Gilmar schumacker mafort
Fone: (22)2521-2778
Celular: (22)2521-2778
Nome: Gravena Ind. e Com. de Conf. Ltda
Cidade sede: Londrina / PR
Região atuação: Paraná
Segmento: Confecção
Email: gravena2009@hotmail.com
Contato: Campos
Fone: 43-41411596
Celular: 43-41411596
Nome: Grupo Himafe Ind. Com. Ltda.
Cidade sede: São Paulo / SP
Região atuação: MS - MT - RO - AC
Segmento: frigoríficos, matadouros
Email: paulo@himafe.com.br
Contato: Paulo Morais
Fone: 11 - 5686-3133
Celular: 11 - 5686-3133

O CORE-MS não se responsabiliza pelos anúncios publicados ou por acordos firmados entre as partes
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CV Turismo reforça parceria com o CORE-MS
A agência, da empresária Cleuza Vasconcellos, apoia "Prêmio Servidor Público do Ano" e "Show de Prêmios" 2010
CV Turismo, agência especializada em turismo de lazer e de negócios, está investindo em dobro
nos eventos promovidos pelo Conselho
Regional dos Representantes Comerciais
do MS (CORE-MS) em parceria com o
SINRECOMS.
A empresária Cleuza Vasconcellos,
além de renovar o patrocínio de uma viagem a Maceió-NE (em baixa temporada), com direito a acompanhante, que será
sorteada no "Show de Prêmios" 2010, vai
presentear o vencedor do "Prêmio Servidor Público do Ano" da entidade com
uma viagem também a Maceió (em baixa temporada).
Em recente reunião realizada no auditório do CORE-MS, Cleuza
Vasconcellos anunciou o prêmio que a
CV Turismo vai dar ao campeão do concurso, em parceria com o conselho. Ela
declarou que está orgulhosa de participar do projeto "Excelência na qualidade
do atendimento Público", lançado de forma pioneira pelo CORE-MS. "Eu fiquei
envaidecida de saber sobre os projetos de
alto nível apresentados pelos servidores
e é uma felicidade ajudar a incentivar
todos os colaboradores deste conselho",
comentou a empresária.
Para Cleuza, é visível que o concurso
promoveu uma mudança no conselho,

A

pois os servidores demonstram uma alegria contagiante em realizar o seu trabalho, bem como uma maior interação com
a categoria. Segundo ela, "a partir do
momento que o funcionário percebe que
o órgão onde trabalha está preocupado
com ele, valorizando-o, o estímulo em
realizar um serviço qualificado é maior".
O "Prêmio Servidor Público do Ano",
observou Cleuza, representa uma grande
oportunidade para os servidores do
CORE-MS de mostrar o seu potencial em
apresentar projetos a favor não só dos
representantes comerciais, mas de toda a
sociedade sul-mato-grossense.
Os funcionários, como forma de agradecimento, aplaudiram a empresária por
apoiar o concurso e, em especial, por ter
escolhido Maceió como destino do campeão do "Prêmio Servidor Público do
Ano" de 2010.
O resultado do concurso e a premiação
ocorrerão no dia 1º de outubro de 2010,
durante programação festiva em homenagem ao Dia Pan-americano do Representante Comercial.
CV Turismo
Com uma vasta experiência que somam 13 anos no ramo turístico, a empresária Cleuza Vasconcellos oferece uma
prestação de serviços personalizada no

Cleuza Vasconcelos e o presidente José Alcides estimulam servidores com concurso

setor corporativo, assegurando às empresas um atendimento de qualidade, que
tem como alicerce uma relação de confiança.
Segundo a empresária, a CV Turismo
atende não só os proprietários das empresas como também os funcionários. No
que tange à viagens internacionais, a
agência presta uma assessoria completa,
que vai desde as providências de toda a
documentação necessária até às orientações para que as viagens ocorram de forma tranquila e segura.
A agência oferece também serviços

especializados no que se refere ao turismo de lazer. “Há mais de uma década no
ramo, coloco à disposição de meus clientes toda a minha experiência. A satisfação de meus clientes tem sido a minha
maior propaganda”, comemorou.
Serviço:
CV Turismo
Site: www.cvturismoms.com.br
E-mail: cleuza@cvturismoms.com.br
Fone: (67) 9982-3676
End.: Pe. João Crippa, 947 - centro
Campo Grande/MS

Acesse o endereço www.corems.org.br/radios/ver/9, na Rádio CORE-MS, e confira o anúncio
da premiação do concurso dos servidores feito pela empresária Cleuza Vasconcellos
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CORE-MS e SINRECOMS anunciam
parceiros do 'Show de Prêmios' 2010
Durante o evento, que faz parte da tradicional programação festiva em homenagem ao
Dia Pan-americano do Representante Comercial, serão sorteados valiosos prêmios

O

Conselho Regional dos Representantes Comerciais
(CORE-MS) e o Sindicato
dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do MS (SINRECOMS) vão
promover, nos dias 1º e 2 de outubro, mais uma edição da tradicional
programação festiva em homenagem ao Dia Pan-americano do Representante Comercial.
O "Show de Prêmios", realizado com sucesso no ano passado, está
agendado para o próximo dia 1º de
outubro. Estão programados também a realização de solenidade de
homenagens, palestra com profissional de renome nacional, coquetel
e jantar-dançante.
Este ano, graças às parcerias firmadas com a CV Turismo e SICREDI
Empresarial MS, o CORE-MS vai
presentear a categoria com o sorteio
de valiosos prêmios.
Pelo segundo ano consecutivo,
a CV Turismo vai patrocinar uma
viagem a Maceió-NE (em período
de baixa temporada), com direito a

acompanhante.
A empresária Cleuza Vasconcellos
disse que resolveu escolher novamente Maceió como destino do felizardo
do "Show de Prêmios" em razão das
declarações de felicidade e satisfação
do ganhador do ano passado. "O Renes
Cruvinel Borges, em entrevista concedida à TV CORE-MS, comentou que
ficou maravilhado com as belezas naturais daquele estado. Os internautas do
portal do conselho também ficaram encantados com as belas fotos da viagem
do Renes. Por estes motivos não hesitei em optar novamente por Maceió.
Com certeza, quem ganhar vai ficar
muito feliz com esta premiação", afirmou.
O SICREDI Empresarial MS, que tem
como presidente Hélio Carlos Nantes,
participa como patrocinador do "Show
de Prêmios" pela primeira vez, presenteando a categoria com o sorteio dos seguintes prêmios: uma TV LCD 42'' e dois
notebooks.
Para o presidente do CORE-MS, José
Alcides dos Santos, contar com a parceria da CV Turismo e do SICREDI Em-

Fotos ilustrativas

CV Turismo e SICREDI Empresarial MS presentearão categoria com sorteio de valiosos prêmios

presarial MS é um privilégio. Ele comemorou o fato de que "temos conseguido,
a cada ano, melhorar ainda mais a programação festiva em homenagem à ca-

tegoria. O sucesso desta tradicional festa é resultado do trabalho de nossa equipe e de parceiros como Cleuza
Vasconcellos e Hélio Carlos Nantes".

‘Nossa viagem a Maceió foi um passeio maravilhoso’, diz Renes

Graças à viagem patrocinada
pela CV Turismo, agência
apoiadora dos eventos promovidos
pelo CORE-MS e SINRECOMS, o
representante comercial Renes

Cruvinel Borges viveu ao lado de sua
esposa, Aracira, momentos inesquecíveis. “Nossa viagem a Maceió foi um
passeio maravilhoso”, comentou Renes.
Segundo o felizardo do “Show de

Prêmios” de 2009, as belezas naturais
do litoral
alagoano é “coisa
indescritível”.
As coincidências e circunstâncias de
como o representante ganhou o prêmio

da CV Turismo foi um “show” a parte.
Para Renes, ele e sua esposa estavam
predestinados a ganhar esta viagem, que
lhes proporcionaram viver uma segunda lua-de-mel.

Assista na TV-CORE-MS, no endereço www.corems.org.br/galerias/ver/110, entrevista com o representante Renes.
Para ver as fotos da viagem inesquecível patrocinada pela CV Turismo acesse www.corems.org.br/galerias/ver/111
Março de 2010
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Mural do CORE-MS se torna importante
ferramenta de comunicação

As promoções do SINRECOMS são divulgadas
pelo “Mural do CORE-MS”

O servidor que conquista a maior pontuação
mensal do “Prêmio Servidor Público do Ano” do
CORE-MS é anunciado no mural

CORE-MS vem se utilizando de
todos os recursos para estabelecer
uma boa comunicação tanto entre
os seus servidores, como com os
representantes comerciais e demais
visitantes.
Logo
na
entrada
do
estabelecimento do conselho, o

mural chama a atenção com
divulgação de comunicados e notícias
de interesse da categoria. O espaço é
utilizado também para homenagear
funcionários e representantes
comerciais aniversariantes do mês.
O "Servidor Público do Mês" do
CORE-MS é outra personalidade que

O

Os representantes comerciais aniversariantes do
mês são destacados pelo “Mural do CORE-MS”

tem o seu espaço garantido no mural.
Devido ao sucesso desta
iniciativa, por determinação do
presidente da entidade, José Alcides
dos Santos, foi implantado o "Mural
dos Servidores", com objetivo de
intensificar e fortalecer a comunicação
interna.

O “Mural do CORE-MS” homenageou os 100 anos
do “Dia Internacional da Mulher”

Segundo o presidente, "são pequenas
iniciativas que estão fazendo toda a
diferença, pois com uma comunicação
eficiente entre nossos colaboradores e a
categoria, tudo funciona melhor e de
forma mais produtiva". Destacamos
nesta edição o que virou notícia no
"Mural do CORE-MS".

Agende as principais feiras e exposições do país
Abril
1º - 50ª Exposição Agropecuária e
Industrial de Londrina
2 - II Multifeira Internacional de Artesanato
6 - 4ª Feira Internacional de Equipamentos
para Processamento de Alimentos e Bebidas
6 - 4ª Feira Internacional de Embalagens e
Processos Industriais em Minas Gerais
6 - 35ª Exposição Agropecuária e
Industrial de Ponta Porã
6 - 27ª Feira Nacional de Brinquedos

6 - 1ª Feira Internacional da Indústria do
Plástico em Minas Gerais
6 - 18ª Feira Internacional da Indústria
da Construção
6 - 16ª Feira e Congresso de Transporte,
Logística e Comércio Internacional
6 - 12ª Feira Internacional da Indústria
da Iluminação
7 - 5ª Feira e Congresso da Indústria
de Transformação de Plástico
7 - 5ª Feira de Lançamentos de Jóias
Folheadas, Prata, Aço Inox e
Acessórios de Moda

7 - 4ª Feira de Produtos Florestais e
Agrícolas Certificados
9 - 16ª Salão Paranaense de Turismo
12 - 4ª Feira Internacional da Indústria,
Suprimentos, Tecnologia e Serviços
para Pizzarias e Cantinas
13 - 9ª Feira Internacional de Tecnologia,
Máquinas e Artefatos de Borracha
13 - 9ª Feira e Convenção Internacional
da Indústria de Pneus
13 - 7ª Feira Internacional da Qualidade em
Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios
para a Indústria Moveleira

13 - 4ª Feira de Produtos de Tecidos
Importados e Retalhos
13 - 4ª Feira de Eletroeletrônica e
Automação Industrial
13 - 34ª Feira Internacional de Couros,
Produtos Químicos, Componentes,
Máquinas e Equipamentos para
Calçados e Curtumes
13 - 2ª Mostra de Fornecedores do Setor
Sucroenergético
13 - 2ª Feira de Fornecedores Industriais da
Região Nordeste
13- 1ª Feira de Alimentação de Marília e Região

Para obter mais informações e conferir a programação anual de feiras e exposições acesse a AGENDA do Portal www.corems.org.br
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Portal www.corems.org.br informa:
Participe da nova enquete
O portal do CORE-MS colocou no ar, nesta semana, uma nova enquete
com a seguinte pergunta: O CORE-MS realiza, neste ano, a campanha do
agasalho. Na sua opinião, é válida este tipo de ação social?
O presidente, José Alcides dos Santos, convida a categoria para participar
das enquetes disponibilizadas no site, pois é mais uma ferramenta de comunicação que o representante tem para interagir com o conselho.
As duas últimas enquetes realizadas pelo portal do CORE-MS tiveram os
seguintes
resultados:

Site do CORE-MS comemora
as mais de 10 mil visitas

Pergunta: Qual sua avaliação sobre o projeto ‘Excelência na Qualidade
do Atendimento Público’, lançado pelo CORE-MS?
Criada em: 24/11/2009

Finalizada em: 03/01/2010

Respostas:
- Ótima, pois os servidores estão sendo motivados a prestarem serviços cada
vez mais qualificados. 43.42 %
- Boa, pois está mobilizando servidores e a categoria. 17.11 %
- Indiferente, pois não vai mudar nada. 39.47 %

Pergunta: Quais suas expectativas para o setor da Representação Comercial em 2010?
Criada em: 04/01/2010

Finalizada em: 07/03/2010

Respostas:
- Otimistas 52.08 %
- Pessimistas 31.25 %
- Será um ano de 'altos e baixos' 16.67 %

Nova editoria homenageia
“Dia Internacional da Mulher”
O portal do CORE-MS presta sua
homenagem às mulheres com o lançamento da editoria “Dia Internacional da Mulher”. Ao acessar o endereço www.corems.org.br/noticiatipos/
ver/19, as internautas encontrarão
matérias interessantes, abordando assuntos relacionados à saúde da mulher, mercado de trabalho, reflexões,
entre outros. A seguir divulgamos alguns títulos das matérias publicadas:
- Aids causa maioria das mortes de
mulheres entre 15 e 49 anos, diz
ONU; - Cânceres matam mais mulheres em idade fértil; - Cigarro diminui
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chances de engravidar; - Cerveja pode
fortalecer ossos de mulheres, diz estudo; - Beber com moderação protege coração feminino; - 'Sou a Miss Imperfeita, muito prazer'; - Alimentação correta pode amenizar os efeitos da TPM;
- Conheça os nove problemas de saúde
'exclusivos' das mulheres; - Mulheres
mostram que são 'feras' no mundo automobilístico; - Pesquisa inglesa aponta que fazer compras pode ajudar consumidora a emagrecer; - Procuradora
será 1ª mulher a dirigir Escola Superior
do MP; - 'Culpa é a principal inimiga
da mulher que trabalha'.

Inaugurado oficialmente em 1º de
outubro de 2009, o portal do COREMS contabilizou até no dia 6 de março deste ano, um total de 10.506 visitas. Isto representa uma média de mais
de 2 mil visitas ao mês.
Na opinião do presidente do
CORE-MS, José Alcides dos Santos,
este número de visitas é surpreendente, principalmente, se for levado em
conta que o portal é institucional. "Re-

Novidades
A Rádio CORE-MS é uma das novidades do portal que vem tendo grande
audiência.
Acesse
www.corems.org.br/radios e ouça as
entrevistas. Outra inovação que agradou em cheio a categoria foi o “Flip
Book”, por meio do qual os representantes comerciais têm oportunidade de
folhear o Informativo CORE-MS.

cebemos com alegria a informação
de que com pouco mais de quatro
meses de funcionamento, o novo
portal do CORE-MS atingiu um alto
índice de visitação. E o melhor de
tudo, é que todos ganham com isso,
o conselho, os parceiros e, principalmente, os representantes comerciais
do MS, que têm os seus trabalhos
divulgados com grande repercussão
em nosso site", comemorou.

‘Balcão de Negócios’
é campeão de
acessos
Tanto os classificados dos representantes comerciais, como os das
representadas, são campeões de
acesso no portal do CORE-MS.
Os anunciantes estão no topo no
ranking de audiência.

Atenção!

Em breve, o portal do CORE-MS disponibilizará formulário para as inscrições
no concurso de homenagens, nas categorias: Pioneiro, Mulher de Destaque da Representação Comercial 2010 e Representante de Destaque do Interior 2010. A Solenidade de Homenagens será realizada, neste ano, pelo quarto ano consecutivo, representando uma grande oportunidade para a projeção profissional dos representantes
que vierem a ser escolhidos.
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COLUNA JURÍDICA
DRª MICHELI S. URBANIN ROVER (DEP. JURÍDICO DO CORE-MS) - OAB/MS 11.737 - Email: juridico@corems.org.br

A Rescisão Indireta na
Representação Comercial
Representante Comercial muitas
vezes se encontra insatisfeito
com algumas Representadas que,
arbitrariamente suprimem direitos já
conquistados pelos mesmos, ou direitos previamente convencionados pelas
partes (Representante Comercial e Representada) em contrato, seja este verbal ou escrito. No atendimento diário
de consultoria jurídica aos Representantes Comerciais, realizado pelo Departamento Jurídico do Core-MS, grande
parte das consultas é motivada na ocorrência dessa situação, razão esta que a
abordagem deste tema se faz necessário, tendo como finalidade a orientação
do Representante Comercial.
As obrigações e direitos
convencionados pelas partes na prestação do serviço de Representação Comercial devem ser respeitadas por
ambas as partes, Representante e Representada,
na
hipótese
de
descumprimento, caberá à parte prejudicada não aceitar o descumprimento do
direito previamente acordado, pois, se
ao revés, a parte prejudicada permanecer inerte, entende-se que a supressão
do direito foi tacitamente aceita, ou seja,
se a parte prejudicada não contestar em
tempo hábil, a mudança incorporará o
contrato, e não mais poderá ser objeto
de reclamação.
Nos contratos escritos os direitos e
obrigações geralmente são bem definidos, tornando a situação mais segura
para o Representante Comercial, tendo
em vista que seus direitos estão expressamente descritos, já nos contratos verbais, provar situação convencionada
pelas partes se torna um pouco mais difícil, pela informalidade, uma relação
regida pela confiança entre as partes,
onde a prova dos direitos conquistados
seria realizada através de testemunhas,
e-mails, entre outros, mas o fato de não
possuir o contrato por escrito torna frágil à demonstração da garantia do direito.
A Doutrina e Jurisprudência firma-

O
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ram entendimento pacífico de que se o
Representante Comercial renuncia ao
Contrato de Representação Comercial,
imotivadamente, este não terá direito ao
recebimento de indenização.
Porém, a Lei de Representação Comercial, nº4.886/1965 em seu artigo 36
"caput" e alíneas, possibilitou ao Representante Comercial rescindir o Contrato
de Representação Comercial de modo que
o mesmo tenha direito ao recebimento da
indenização prevista na Lei 8.420/1992,
artigo 27, "j" , desde que o mesmo esteja
sendo obrigado a este ato pela Representada, configurando este o principal mecanismo de defesa do Representante Comercial.
Ou seja, se desrespeitados os direitos
convencionados prejudicando o Representante Comercial, este poderá, através
do artigo 36 acima citado, pedir essa rescisão, que é denominada Rescisão Indireta, que já foi alvo de artigos jurídicos
anteriores.
Do mesmo jeito, o Representante Comercial ainda se sente desprotegido nessa relação, entre Representante Comercial e Representada, já que, se despeitados seus direitos lhe resta argumentar que
os direitos sejam respeitados, sob pena
de o mesmo (Representante Comercial)
rescindir o Contrato de Representação
Comercial, devendo a Representada arcar com a devida indenização, o que costuma surtir efeitos, pois, a indenização
tende a ter valor significativo, o que faz
a Representada reconhecer o erro. Mas
ocorre que alguns Representantes Comerciais preferem aceitar todas as supressões
impostas pelas Representadas, ao invés
de reclamar sob pena de rescindir indiretamente o Contrato, na forma acima exposta, mesmo recebendo a indenização
paga pela Representada, pois, preferem
continuar a prestar serviços de Representação Comercial a Representada do que
correr o risco de colocar um fim nessa
relação jurídica.
Desta forma, cabe ao Representante
Comercial pesar os pontos positivos e ne-

gativos e chegar a uma decisão, no caso
de este decidir tentar, já que, se desrespeitados os seus direitos, não compensaria continuar com determinada Representada e continuar determinado contrato de
prestação de serviços de Representação
Comercial com a mesma, orienta-se da
seguinte maneira: No primeiro momento, tentar chegar a uma solução de forma
informal, verbal, conversando.
Se a tentativa informal não obtiver sucesso, orienta-se que o Representante
Comercial deverá notificar a Representada para que esta se atente a situação,
sendo que a notificação ainda será
extrajudicial, ou seja, ainda fora da esfera judicial, porém, dotada de um pouco
de formalidade, onde devem constar nesta notificação: Título (Notificação
Extrajudicial), endereçamento, que geralmente é direcionada para o Departamento. Jurídico da Representada ou para
quem a represente para todos os efeitos
legais, no texto, devem conter os fatos,
os direitos desrespeitados, (ou seja, deve
contar o ocorrido), e, no final acrescentar a advertência de que sejam respeitados os direitos e restabelecida a situação anterior, sob pena de rescisão indireta, conforme os artigos acima citados,
porém, neste caso, o representante Comercial, de modo nenhum poderá demonstrar que este não quer por sua vontade própria continuar com o contrato,
pois, como visto anteriormente esse fato
desobriga a Representada ao pagamento da indenização, sendo que a situação
aqui exposta é para amparar o Representante Comercial que está sendo forçado a rescindir o Contrato de Representação Comercial pela Representada,
de acordo com o artigo 36 acima citado. No final, o Representante Comercial deve dar um prazo razoável (em média para que a Representada entre em
contato e disponibilizar número de telefone, e-mail, ou seja, meios de comunicação que a Representada consiga entrar em contato com o Representante
Comercial, e é imprescindível que o Re-

presentante Comercial, ao final assine a
carta, sendo que esta poderá ser enviada
pelo Correio, por AR, para configurar
prova de seu envio, ou, melhor, se o Representante Comercial puder, ele pode
ir até o Cartório de Registros de Títulos
de Documentos da cidade de sede da Representada e pedir que esta seja entregue através de Oficial de Justiça, serviço este cobrado pelo Cartório, mas é um
meio mais eficaz.
Somente após esse procedimento, e,
se o mesmo não obtiver sucesso, é que a
esfera judicial deve ser procurada, já que
medidas judiciais na maioria das vezes
pode desagradar ambas as partes, o que
faz da resolução amigável e extrajudicial
de conflitos mais satisfatória, oportuna
e rápida. E, no caso de realmente ter que
se socorrer ao judiciário, a tentativa
extrajudicial de resolução do conflito
deve instruir o processo, e será bem vista pelo julgador, pois, antes de recorrer
a "máquina judiciária", deve-se primeiro tentar resolver a questão
extrajudicialmente.

Art . 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:
a) redução de esfera de atividade do representante em desacôrdo com as cláusulas do contrato; b) a quebra, direta ou
indireta, da exclusividade, se prevista no
contrato; c) a fixação abusiva de preços
em relação à zona do representante, com
o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe
ação regular; d) o não-pagamento de sua
retribuição na época devida; e) fôrça
maior.
Art. 27, j) indenização devida ao
representante pela rescisão do contrato
fora dos casos previstos no art. 35, cujo
montante não poderá ser inferior a 1/12
(um doze avos) do total da retribuição
auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

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.
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HOMENAGEM

A programação do evento teve palestra e café da manhã festivo. Durante comemoração, presidente do SICREDI Empresarial MS, Hélio Carlos Nantes, lançou desafio de se criar o “Núcleo Feminino do SICREDI”

CORE-MS e SICREDI Empresarial MS
homenageiam 'Dia Internacional da Mulher'

O

SICREDI Empresarial MS, parceiro do CORE-MS, homenageou
o "Dia Internacional da Mulher",
no dia 5 de março, a partir das 8h30, com
um café da manhã festivo.
Na oportunidade, representantes comerciais e demais convidadas assistiram
palestra com a nutricionista Thaise
Sorana, que abordou o tema "Alimentação Saudável".
A abertura do evento foi feita por
Suzane de Almeida, que destacou a presença de Zenilde Lima Fajioni e de Izabel
Flores, respectivamente, "Mulher de Destaque da Representação Comercial 2009"
e "Mulher de Destaque da Representação Comercial 2007".
Durante o evento, o presidente do
SICREDI Empresarial MS, Hélio Carlos
Nantes, lançou o desafio de se criar o "Núcleo Feminino do SICREDI". Segundo
ele, as mulheres são bem mais
participativas do que os homens. "Temos
muita coisa ainda por se fazer na cooperativa. Campo Grande possui 28 mil empresas e, atualmente, não temos sequer
500 empresas associadas. As possibilidades são enormes. Vale destacar que as empresas estão sendo administradas por expressivo número de mulheres", destacou.
Conforme o presidente Hélio Carlos
Nantes, desde que foi lançada a ideia de
se criar a cooperativa, o CORE-MS sempre esteve junto, somando forças. "O
CORE-MS, através do senhor Alcides,
sempre participou e nos ajudou. A participação deste conselho é total aqui no
SICREDI Empresarial MS", disse.
Ao final da festividade, as convidadas degustaram um delicioso café da

manhã.
Representantes comerciais
Entre as representantes comerciais
presentes, entrevistamos Graziela de Oliveira Nigro, que atua no segmento de
material para construção. Para a representante, o evento realizado em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher"
é motivador, "por engrandecer o papel da
mulher numa sociedade que, infelizmente, ela ainda é desvalorizada".
Graziela enalteceu o CORE-MS por
firmar parcerias, sempre chamando as
representantes comerciais para participar
de todas as novidades. "O CORE-MS
vem desempenhando um papel importante na valorização da mulher. Um exemplo é o Dia Pan-americano do Representante Comercial, quando se destaca também o trabalho da mulher", afirmou.
Zenilde Lima Fajioni também fez
questão de marcar presença no café da
manhã festivo. Ela comentou que o evento é um privilégio para as mulheres. Ao
falar sobre o título de "Mulher de Destaque da Representação Comercial 2009",
que conquistou no ano passado, a representante observou que "meu reinado está
ótimo, pois está me proporcionando experiências muito boas. Meus clientes e
outros representantes elogiam esta minha
conquista, o que me deixa muito feliz".
A representante comercial Silvana
Maria de Castela Andrade salientou que
a parceria que o CORE-MS firmou com
o SICREDI Empresarial MS é muito gratificante, "principalmente por prestar esta
homenagem às mulheres". Na opinião
dela, as mulheres tem muito por conquis-

O CORE-MS, que tem o título de o mais feminino do Brasil, homenageou as suas servidoras
pelo “Dia Internacional da Mulher”. Elas receberam das mãos do presidente, José Alcides dos
Santos, uma rosa e uma caixa de bombons, além é claro, os parabéns pelas lutas e
conquistas. Dos sete funcionários contratatos pelo conselho, seis são mulheres. A
homenagem foi prestada no dia 8 de março, às 17h, no auditório do Conselho.

tar, "ainda não atingiu o seu ápice. Mas,
o caminho é ser participativa, atuar em
vários segmentos que antes eram exclusivos de homens, como é o caso da representação comercial".
Para a representante Maria Aparecida
Rosa, o evento foi uma ótima oportunidade para bons negócios. De acordo com
ela, "nestes eventos temos oportunidade
de integrar uma com as outras. Aqui, por
exemplo, conheci uma senhora que fabrica um produto que eu vendo muito.
Então, é um elo que está se formando para
bons negócios".
Izabel Flores, que foi agraciada em

2007 com o título de "Mulher de Destaque da Representação Comercial", elogiou a palestra e a iniciativa de se valorizar a mulher com a comemoração de seu
dia. "O CORE-MS, ano a ano, está cada
vez melhor, valorizando não só a mulher,
como todos os representantes comerciais", reconheceu.
Soraya Pedreira, filha de Edvaldo
Machado Pedreira (homenageado no ano
passado com o título de "Pioneiro" da
Representação Comercial), afirmou que
o café da manhã festivo foi uma ótima
oportunidade para se trocar experiência
com outras mulheres.

Confira fotos do evento festivo no endereço www.corems.org.br/galerias/ver/113. E as entrevistas com as
representantes comerciais no endereço www.corems.org.br/radios
Março de 2010
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Excursão à FEICON 2010: mais da metade
das pré-inscrições já foram preenchidas
excursão à Feicon Batimat 2010,
promovida há mais de uma década pelo Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do MS SINRECOMS, já está com mais da metade das pré-inscrições preenchidas.
A feira, que está em sua 18ª edição,
será realizada de 6 a 10 de abril, das 10h
às 19h, no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo.
Segundo Valdir Cortez, que coordena
com sucesso a excursão, as primeiras 42

pré-inscrições terão lugar garantido na
excursão organizada pelo sindicato. O
que ultrapassar este número entrará para
uma fila de espera, até que se forme mais
uma turma de 40 pessoas. "Somente confirmaremos as demais pré-inscrições se
completar o número necessário para se
locar um segundo ônibus para a excursão", esclareceu o coordenador.
Tanto os representantes comerciais,
quanto os demais profissionais que se interessarem em participar da feira, poderão fazer sua pré-inscrição. No entanto,
os filiados do sindicato terão
desconto especial.
Para garantir vaga na excursão à Feira Internacional
da Indústria da Construção,
basta os interessados preencherem um formulário que se
encontra disponível no portal
do CORE-MS no endereço
www.corems.org.br/feicon ou
dirigir-se à sede do sindicato
e preencher um formulário
impresso.
Entre as pessoas que fizeram sua pré-inscrição, destacamos Waldrido Augusto S.
Roa, que há mais de dez anos
não visita a Feicon. "Como
estou em busca de novas representadas, acredito ser uma
Há mais de uma década, Valdir Cortez coordena
com sucesso a excursão à Feicon
grande oportunidade", comen-

A

A Feicon está em sua 18ª edição, reunindo o mundo da construção

tou o representante comercial, que atua
no segmento de materiais de construção.
Mauro Cezar Marques Soley, apesar
de morar em Rondônia, interessou-se em
participar da Feicon 2010 por intermédio do SINRECOMS. Ele informou que
"trabalho como gerente de vendas externas, com atuação nas regiões Norte, Centro Oeste e Nordeste do Brasil. Gostaria
muito de participar desta excursão promovida pelo SINRECOMS".
A feira
A tradicional feira reúne o mundo da
construção, divulgando os lançamentos,
tendências e soluções eficientes para aten-

der ao exigente mercado da construção e
sua crescente demanda.
A Feicon - Batimat tem como público alvo arquitetos, decoradores, engenheiros, incorporadores, construtores,
lojistas, balconistas e representantes de
materiais para construção, bem como
consumidor final interessado em construir e reformar.
Os representantes comerciais inscritos na excursão, anunciou Valdir Cortez,
sairão de Campo Grande no dia 7 de abril
(quarta-feira), às 18h, e retornarão no dia
10 (sábado), às 7h. Para obter mais informações entrar em contato pelo telefone (67) 3325-7111 (falar com Joelson).

Fatos Marcantes

VISITA ILUSTRE - O presidente do CORE-MS, José Alcides dos Santos,
recebeu no último dia 2 de fevereiro, a visita do presidente do Sindicato
dos Representantes Comerciais do Estado de Mato Grosso (Sinrecomat),
José Pereira Filho, que estava acompanhado de seu filho, o representante
comercial sul-mato-grossense George Sávio. Ao conceder entrevista à TV
CORE-MS, Pereira falou sobre sua eleição, suas metas de trabalho,
destacou o apoio político que a categoria recebe no Estado do MT. Para
assistir a entrevista acesse www.corems.org.br/galerias/ver/112
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PALESTRA - No dia 11/02, às 17h, o CORE-MS e o
SINRECOMS em parceria com a Master Case Digital
Businnes, revendedora autorizada Certificados Digitais Serasa
Experian, realizaram palestra sobre Certificação Digital. O
contador Airton esclareceu todas as dúvidas sobre o tema Ao
final da reunião, o palestrante sorteou alguns livros aos
representantes comerciais presentes. Para o presidente José
Alcides dos Santos, o encontro foi proveitoso, pois abordou um
tema de interesse da categoria.

BOA ENERGIA - Acolhendo a sugestão feita pelo presidente do
CORE-MS, José Alcides dos Santos, os servidores logo que chegam
para um dia de trabalho, antes do início do expediente, reúnem-se no
auditório para fazer uma prece, agradecendo as graças recebidas e
pedindo boas energias para a execução de suas tarefas.
Os colaboradores do conselho estão felizes com o novo e saudável
hábito, pois é mais uma oportunidade para se integrarem, preparando
um ambiente tranquilo e repleto de bons fluídos.
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