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próximo dia 25 de setembro
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e um deles é o CORE-MS

Campanha terá duração até 31 de julho de 2010.
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A PALAVRA AMIGA DO PRESIDENTE
Conquistas históricas
com imensa alegria que, por
meio da publicação deste informativo de nº 20, somos portadores de boas notícias para os profissionais que trabalham pelo engrandecimento da Representação Comercial.
Entre as lutas vitoriosas, destacamos uma recente conquista que representa a realização de um antigo sonho da categoria, que é a aprovação
do imóvel para a sede própria do
CORE-MS.
Este marco histórico vai possibilitar muitos outros avanços. Não só
acomodaremos os nossos servidores
em instalações mais amplas e confortáveis, mas, principalmente, teremos
condições de oferecer novos serviços
aos nossos companheiros de pasta.
Com as novas instalações, criaremos a 'Sala do Representante Comercial', com todos os equipamentos e
tecnologia necessários para o bom
funcionamento de um escritório moderno.
Os representantes de Campo Gran-

É

de e do interior do Estado poderão
usufruir desta inovação. Este é mais
um dos serviços que o conselho
disponibilizará à categoria, fortalecendo esta entidade como a 'Casa do
Representante Comercial'.
Porém, as boas novas não param
por ai. Como um dos delegados do
Sistema Confere/Cores, damos também a nossa contribuição para outras
expressivas vitórias. Uma em especial chama a atenção, que é a recente
aprovação feita pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) do
Projeto de Lei que fixa limites para
as anuidades e as taxas a serem pagas
pelos representantes comerciais - pessoas físicas e jurídicas - aos conselhos profissionais regionais da categoria, de autoria do deputado federal
Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE).
Por Mato Grosso do Sul, não poderíamos deixar de registrar os nossos agradecimentos à senadora Marisa
Serrano (PSDB), relatora na CAS, que
deu o seu apoio à aprovação do Projeto de Lei.

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

Diretoria do Conselho
Regional dos
Representantes
Comerciais de MS
Presidente: José Alcides dos Santos
Diretor secretário: Jairo Jorge Duarte
de Rezende
Diretor tesoureiro: Valdir Cortez

Visando comemorar estes e outros
importantes feitos a favor da categoria, já foi dado o ‘pontapé inicial’ nos
preparativos para a programação festiva do Dia Pan-Americano do Representante Comercial, através da qual
buscamos a valorização dos profissionais da área.
Não poderia deixar de agradecer
ainda aos meus colegas de profissão
pelo apoio prestado às iniciativas desta
entidade. Somente com a união e participação ativa de todos, conseguiremos conscientizar os diversos setores
da sociedade com relação à importância da categoria profissional dos Representantes Comerciais.
* 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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HISTÓRICA CONQUISTA

Confere aprova compra de imóvel
para sede própria do CORE-MS
Com aquisição das novas instalações, conselho irá criar a 'Sala do Representante Comercial'

E

m visita feita a Campo Grande,
no último dia 18 de maio, o presidente d o C o n f e r e , M a n o e l
Affonso Mendes, anunciou a aprovação da compra do imóvel para instalação da sede própria do CORE-MS.
"Esta é uma antiga luta do presidente José Alcides, sendo que seu êxito
representa um marco para a história
do CORE de Mato Grosso do Sul e
um justo reconhecimento ao prestígio que a categoria sempre prestou a
esta entidade", declarou o presidente
do Confere.
O CORE-MS, atualmente, paga aluguel para ocupar algumas salas da sede
do Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do MS (SINRECOMS).
Na opinião do presidente Manoel
Affonso, o CORE-MS necessita de
instalações mais amplas, para que
possa atender melhor a categoria.
"Por isso, em virtude dessas necessidades, o Confere financiará para
o conselho a compra de sua sede",
disse.

Presidentes do Confere e CORE-MS, respectivamente, Manoel Affonso e José Alcides,
comemoram aprovação da compra do imóvel para sede do conselho

A razão de ser do Confere, destacou
Manoel Affonso, é a existência dos próprios regionais. Ele salientou que "da
mesma forma que o CORE-MS é a casa
do representante comercial do estado,
o Confere está sempre à disposição, lutando pelos interesses da categoria jun-

to com os regionais.
Sala do representante comercial
Ao comemorar a histórica conquista, o presidente José Alcides dos Santos anunciou que será instalada na sede
do CORE-MS a "Sala do Representan-

te Comercial", com toda a estrutura de
um moderno escritório.
Para o presidente José Alcides, a
aprovação da compra do imóvel para
a sede própria do conselho representa a realização de um antigo sonho.
Com instalações mais amplas, ele disse que será possível oferecer mais
conforto não só aos colaboradores,
como para toda a categoria. "Encontramos um imóvel que atenderá todas
as necessidades para o bom funcionamento do conselho, além de nos dar
oportunidade de criarmos novos serviços a favor dos representantes comerciais", detalhou.
O presidente manifestou toda a sua
alegria em ver um antigo anseio atendido. "É uma satisfação muito grande, uma felicidade estar à frente da administração do CORE-MS e ter tido a
chance de contribuir para a conquista
desta grande vitória. É um orgulho termos trabalhado e conseguido este
avanço para os profissionais da representação comercial de nosso estado",
concluiu.

Presidente José Alcides participa da Reunião Plenária 2010 do Confere
O presidente do CORE-MS, José
Alcides dos Santos, participou nos dias
29, 30, 31 de março e 1º de abril da
Reunião Plenária 2010 realizada pelo
Conselho Federal dos Representantes
Comerciais (Confere).
No dia 29 de março foram julgadas
e aprovadas as contas orçamentárias
para 2010 e as prestações de contas do
Confere e Cores, referentes ao exercício de 2009.
Também foi aprovado pela unanimidade do Plenário do Confere o Programa de Trabalho para o exercício de
2010, no qual a diretoria do Conselho
Federal expõe os projetos que pretende
implementar.
Além do cumprimento das deliberações do Plenário da entidade, também
fazem parte do Programa de Trabalho,
entre outras ações:
- a realização de campanha
institucional para divulgar o Sistema
Junho de 2010

Confere/Cores;
- A valorização e o reconhecimento da
categoria profissional dos Representantes Comerciais, objetivando conscientizar
os diversos setores da sociedade quanto
a sua importância, com especial destaque
para o Dia Pan-Americano do Representante Comercial;
- A promoção da crescente integração e
harmonia entre os órgãos integrantes do
Sistema Confere/Cores, de forma a
fortalecê-lo perante os segmentos da indústria e do comércio e à sociedade em
geral;
- Continuar envidando esforços junto ao
Congresso Nacional, mantendo permanente contato com os parlamentares, visando o acompanhamento dos Projetos
de Lei de interesse da categoria dos representantes comerciais e do Sistema
Confere/Cores;
- Prosseguir no trabalho de
assessoramento e acompanhamento aos

Presidente do CORE-MS, José Alcides (à dir.), foi convidado para compor a Mesa Diretora

Conselhos Regionais por intermédio
dos técnicos da Comissão Permanente
de Assessoramento Contábil e de Gestão e diligenciar para o fiel cumprimento das atividades inerentes às atribuições legais do Sistema Confere/Cores,
fiscalizando o cumprimento da Lei
4886/65, das normas administrativas,

dirimindo dúvidas suscitadas pelos
Conselhos Regionais, baixando instruções para a fiel observância da lei que
regulamenta a atividade, zelando pelo
cumprimento do Código de Ética Profissional, assim como resolvendo os
casos omissos, de acordo com os princípios gerais do direito.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

CORE-MS convida categoria para participar
da última etapa da campanha do agasalho
Ação social, que tem como tema "Aqueça o inverno com um gesto de amor' , conseguiu arrecadar 1.249 peças até maio

Entrega dos agasalhos arrecadados em
abril ao Lions Clube C. Grande Norte

CORE-MS divulga parceiros durante a
distribuição dos agasalhos

Presidente José Alcides durante distribuição
dos agasalhos da 1ª etapa da campanha

Famílias carentes do Jd. Noroeste
recebem agasalhos arrecadados em abril

om apoio dos parceiros, funcionários e de representantes comerciais, o CORE-MS realiza
neste mês de junho a terceira e última
etapa da campanha de arrecadação de
agasalhos denominada "Aqueça o inverno com um gesto de amor", projeto social de autoria da servidora Maria
Aparecida Ramos da Silva, ela que é
Gerente do setor de Registros e Arrecadações.
Entre os parceiros que apoiam a
campanha, destacamos o Lions Clube
Campo Grande Norte, CV Turismo e
SICREDI Empresarial MS. Para o presidente José Alcides dos Santos, esta
primeira ação solidária promovida pelo
conselho é um dos resultados positivos
do projeto "Excelência na qualidade do
atendimento público", lançado no ano
passado pela entidade com objetivo de
melhorar cada vez mais a prestação de
serviços, bem como incentivar maior
integração entre a categoria, suas enti-

dades representativas e a sociedade.
Os agasalhos arrecadados na primeira etapa, realizada em abril, foram distribuídos às famílias carentes do Bairro
Jardim Noroeste, na Capital. As doações feitas em maio também já estão
sendo encaminhadas. Até agora, entre
roupas e calçados, foram arrecadadas
1.249 peças. "Estamos na última etapa
da campanha. Convido os representantes comerciais para que participem com
doações de todo tipo de peças de vestuário e calçados. Se cada um fizer sua
doação, mesmo que seja pequena, no
final da campanha conseguiremos ajudar muitas pessoas que necessitam do
apoio da sociedade para amenizar o sofrimento neste período de frio", convocou José Alcides.
A servidora dona Cida, autora do
projeto, emocionou-se ao ver os resultado positivos da primeira e segunda etapas. "Pedimos aos representantes comerciais que ainda não fizeram suas doações,

que se sensibilizem com nossos
irmãozinhos que sofrem neste período
de inverno. Contamos também, em especial, com a participação dos representantes comerciais do interior", solicitou.

tar a sua vontade de ingressar na Campanha do Agasalho "Aqueça o inverno com um gesto de amor".
A doação poderá ser feita "in loco",
nos seguintes pontos de arrecadação:
- CORE-MS (Rua 14 de julho, 371 centro - Fone 67 3321-1213);
- SICREDI Empresarial MS (Rua
Maracaju, 69 - centro - Fone 67 33211800).
Caso você resida na Capital e queira que o Lions Clube Campo Grande
Norte vá buscar sua doação "in loco"
acesse
o
endereço
http://
www.corems.org.br/eventos e preencha o formulário "Quero participar".
O interessado pode ainda enviar e-mail
para comunicacao@corems.org.br e manifestar sua vontade em doar agasalhos.
Outra opção é entrar em contato com o
CORE-MS pelo telefone (67) 3321-1213.
O CORE-MS está recebendo a doação de todo tipo de peças de vestuário e calçados. Participe!

C

Balcão de Negócios

Como participar da campanha
Existem várias formas de manifes-

Acesse www.corems.org.br/empresas e confira estas e
outras empresas que procuram representantes comerciais

Nome: ACONOBRE PRODUTOS
METALURGICOS LTDA
Website: http://www.aconobre.ind.br
Cidade sede: Aparecida de Goiânia / Goiás
Região atuação: Nacional
Email: kleber@aconobre.ind.br
Contato: Kleber Renato
Fone: 62-3587-1080

Nome: Blue Chemical do Brasil Ltda
Empresa produtora de detergente em pó
(embalagens caixas e saches)
Website: http://www.bluechemical.com.br
Cidade sede: São José dos Pinhais / Paraná
Região atuação: Brasil
Email: contatos@bluechemical.com.br
Contato: recepcionista
Fone: 41-33822925

Nome: Alan Silva (chinelas Havaianas)
Website: http://www.orkut.com.br/
Main#Profile?rl=mp&uid=7908301865076460231
Cidade sede: Atibaia / São Paulo
Região atuação: global
Email: acs.alan@hotmail.com
Contato: Alan
Fone: 11 64879763
Celular: 11 64879763

Nome: Brave Boy Confecções
Linhas Street Wear e Surf Wear
Website: http://www.braveboy.com.br
Cidade sede: Angra dos Reis / Rio de Janeiro
Região atuação: Todo o Brasil
Email: comercialbraveboy@hotmail.com
Contato: Adésio Júnior
Fone: 081 3731-0019
Celular: 081 3731-0019
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Parceiros
A presidente do Lions Clube Campo Grande Norte, Donizeth Capillé,
declarou-se feliz com a iniciativa do
CORE-MS. "Estou feliz com esta ação
e espero que neste mês de junho a arrecadação triplique", disse,
Outra parceira que ficou satisfeita
com a campanha foi a diretora da CV
Turismo, Cleuza Vasconcellos. Segundo a empresária, é importante que não
só os representantes, mas a sociedade
de maneira geral participe de campanhas sociais como a do agasalho promovida pelo CORE-MS.

Nome: BRS Brazilian Rubber Seals Ltda
Setor automotivo
Website: http://www.brazilianseals.com.br
Cidade sede: Extremoz / Rio Grande do Norte
Região atuação: Brasil
Email: sales@brazilianseals.com.br
Contato: Hella Golez
Fone: 08499241223
Celular: 08499241223
Nome: Bueno Pneus Engates e Reboques
Reboques, Engates e Motos
Cidade sede: Campo Grande / MS
Região atuação: MS
Email: gerenciabueno@buenoreboques.com.br
Contato: Robston
Fone: (67) 3342-3207

Representante Comercial
anuncie, gratuitamente, no
‘Balcão de Negócios’.
Acesse www.corems.org.br/
representantes
O CORE-MS não se
responsabiliza pelos anúncios
publicados ou por acordos
firmados entre as partes
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P ARCEIRO

E VENTOS

Dia Pan-Americano do Representante Comercial terá ampla programação festiva
Solenidades de homenagens, palestra com profissional de renome nacional, 2ª edição do ‘Show de Prêmios' e jantar dançante estão entre as atrações

C

om objetivo de valorizar os profissionais que atuam na área da
Representação Comercial, o
CORE-MS, sob a presidência de José
Alcides dos Santos, promoverá nos dias
1º e 2 de outubro ampla programação
festiva em homenagem ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial.
A especial data é comemorada, oficialmente, no dia 1º de outubro e será lembrada com a realização de Solenidade de
Homenagens, palestra com profissional

de vida e profissional com os demais
companheiros, basta acessar o endereço
www.corems.org.br/formularios/concurso. Para se candidatar aos títulos, os interessados deverão ser devidamente
registrados no CORE-MS e estar em dia
com suas obrigações, tanto no conselho
quanto no Sindicato da categoria. No
caso do título de "Pioneiro da Representação Comercial", o inscrito deverá ter
no mínimo 20 anos de atuação no ramo;
com relação aos títulos de "Mulher de

lhos de valorosos profissionais que atuam na Representação Comercial, eles que
se tornaram exemplos de vida e profissional para toda a categoria. "Por intermédio destas personalidades, homenageamos todos os demais representantes comerciais", disse. Os futuros homenageados terão seus nomes registrados na galeria do "Memorial do CORE-MS".
A outra solenidade terá como objetivo homenagear e premiar o campeão do
"Prêmio Servidor Público do Ano" do

Edvaldo Machado Pedreira, Zenilde Lima Fajioni e Fabiano Nogueira de Oliveira, respectivamente, eleitos em 2009
nas categorias “Pioneiro”, “Mulher de Destaque da Representação Comercial” e “Representante de Destaque do Interior” , entregarão
placas de honra ao mérito aos homenageados de 2010

de renome nacional, "Show de Prêmios"
e jantar dançante.
A festa, promovida pelo sétimo ano
consecutivo pelo SINRECOMS, com
apoio do CORE-MS, destaca-se entre as
iniciativas que visam a valorização da
categoria. "Além da oportunidade de nos
confraternizarmos, divulgamos para a
sociedade em geral o importante papel
que o representante comercial desempenha para o desenvolvimento de nosso
país", afirmou o presidente José Alcides.
Solenidade de homenagens
Neste ano, serão realizadas duas solenidades de homenagens. No dia 1º de
outubro, pelo quarto ano consecutivo, o
CORE-MS prestará suas homenagens a
representantes comerciais que tiveram
atuação de destaque nas categorias:
"Pioneirismo", "Mulher de Destaque da
Representação Comercial" e "Representante Comercial de Destaque do Interior".
Quem quiser se inscrever em uma das
categorias, compartilhando sua história
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Destaque da Representação Comercial"
e "Representante de Destaque do Interior", os candidatos deverão ter no mínimo cinco anos de atuação profissional.
Conforme o presidente José Alcides,
nos três anos anteriores o CORE-MS
teve o privilégio de reconhecer os traba-

CORE-MS. O servidor classificado em
1º lugar receberá uma placa de honra ao
mérito; uma viagem de uma semana, em
período de baixa temporada, a MaceióAL, com direito a hotel e acompanhante,
premiação esta que será patrocinada pela
CV Turismo e CORE-MS, bem como o

A palestra realizada em homenagem ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial
é aguardada, todos os anos, com ansiedade pela categoria

valor de R$ 1 mil (premiação patrocinada pelo portal www.atribunanews.com).
O presidente José Alcides se declarou satisfeito com os resultados obtidos
com a realização do concurso, pois "possibilitou uma maior integração entre esta
entidade, os nossos colaboradores e os
representantes comerciais, surgindo a
partir deste estreitamento de relações a
apresentação de projetos que beneficiaram não só a categoria, como a sociedade de uma forma geral".
Palestra
A palestra, sempre ministrada por
profissional de reconhecida atuação
em âmbito nacional, é um momento
em que os representantes comerciais
têm a oportunidade de aprimorar os
seus conhecimentos, enriquecendo-se
tanto no aspecto pessoal como profissional.
As vagas são limitadas. As inscrições
serão abertas a partir de julho, no portal
do CORE-MS. Uma novidade dará um
brilho especial a este evento, programado para o dia 1º de outubro. Trata-se do
"Ingresso Solidário", projeto social de
autoria do servidor Rubens Gomes de
Almeida.
De acordo com José Alcides, a doação de alimentos não perecíveis não será
obrigatória para participar da palestra,
"mas conto com a sensibilidade dos meus
companheiros e companheiras, ajudando-nos a fazer desta festa mais uma ação
solidária promovida pela categoria a favor dos mais necessitados. Com o apoio
do Lions Clube Campo Grande Norte,
que cuidará da distribuição dos alimentos arrecadados, teremos a chance de ajudar muitas famílias carentes". A doação
será entregue no CORE-MS, na hora em
que o representante for buscar o convite
para participar da programação do dia 1º
de outubro.

O tradicional jantar dançante, que é aguardado todos os anos com grandes expectativas, terá animação da Banda Company

xa temporada, a Maceió-AL, com direito a hotel e acompanhante (patrocínio
CV Turismo); uma TV LCD 42' e mais
dois netbooks (prêmios patrocinados
pelo SICREDI Empresarial MS).
Vale ressaltar que somente os representantes comerciais que estiverem em
dia com suas obrigações no Conselho e
no Sindicato terão direito ao cupom para
concorrer às premiações.
Outra observação importante é que
os representantes comerciais que tiverem
os seus nomes sorteados receberão os

Show de Prêmios
Com o grande sucesso da primeira
edição, o SINRECOMS em parceria com
o CORE-MS, CV Turismo e SICREDI
Empresarial MS promoverá o "Show de
Prêmios 2010".
Durante o evento, agendado para o dia
1º de outubro, serão sorteados: uma viagem de uma semana, em período de baiJunho de 2010

prêmios se estiverem presentes no evento. Em caso de ausência, será feito um
novo sorteio.
A CV Turismo premiará também o
representante comercial campeão do
"Concurso Crie o slogan da CV Turismo"
com o valor de R$ 300,00. Os cinco primeiros representantes que enviar sugestões para a criação do slogan da agência
no endereço www.corems.org.br/eventos
ganharão camisetas.
Jantar dançante

Programação festiva de 2010 terá a 2ª edição do “Show de Prêmios”

Os representantes comerciais que serão homenageados em 2010 entrarão
para a galeria do “Memorial do CORE-MS”

O dia 2 de outubro está reservado para
uma das grandes atrações da festa do representante, que é o tradicional jantar
dançante.
Neste ano, o evento será animado pela
Banda Company e promete superar todas as expectativas da categoria, oferecendo aos convidados momentos inesquecíveis de confraternização e animação.
O jantar dançante, comentou o presidente José Alcides, sempre é aguardado
com grandes expectativas, "por isso, procuramos caprichar cada vez mais na promoção deste evento, encerrando com

momentos inesquecíveis a comemoração
do Dia Pan-Americano do Representante Comercial". Os convites serão limitados.
Em breve
A programação completa da Festa do
Dia Pan-Americano do Representante
Comercial, incluindo formulários para
inscrição da palestra, locais e horários
de realização dos eventos serão divulgados,
em
breve,
no
portal
www.corems.org.br e no próximo Informativo CORE-MS, que circulará em setembro.
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E VENTOS

Dia Pan-Americano do Representante Comercial terá ampla programação festiva
Solenidades de homenagens, palestra com profissional de renome nacional, 2ª edição do ‘Show de Prêmios' e jantar dançante estão entre as atrações

C

om objetivo de valorizar os profissionais que atuam na área da
Representação Comercial, o
CORE-MS, sob a presidência de José
Alcides dos Santos, promoverá nos dias
1º e 2 de outubro ampla programação
festiva em homenagem ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial.
A especial data é comemorada, oficialmente, no dia 1º de outubro e será lembrada com a realização de Solenidade de
Homenagens, palestra com profissional

de vida e profissional com os demais
companheiros, basta acessar o endereço
www.corems.org.br/formularios/concurso. Para se candidatar aos títulos, os interessados deverão ser devidamente
registrados no CORE-MS e estar em dia
com suas obrigações, tanto no conselho
quanto no Sindicato da categoria. No
caso do título de "Pioneiro da Representação Comercial", o inscrito deverá ter
no mínimo 20 anos de atuação no ramo;
com relação aos títulos de "Mulher de

lhos de valorosos profissionais que atuam na Representação Comercial, eles que
se tornaram exemplos de vida e profissional para toda a categoria. "Por intermédio destas personalidades, homenageamos todos os demais representantes comerciais", disse. Os futuros homenageados terão seus nomes registrados na galeria do "Memorial do CORE-MS".
A outra solenidade terá como objetivo homenagear e premiar o campeão do
"Prêmio Servidor Público do Ano" do

Edvaldo Machado Pedreira, Zenilde Lima Fajioni e Fabiano Nogueira de Oliveira, respectivamente, eleitos em 2009
nas categorias “Pioneiro”, “Mulher de Destaque da Representação Comercial” e “Representante de Destaque do Interior” , entregarão
placas de honra ao mérito aos homenageados de 2010

de renome nacional, "Show de Prêmios"
e jantar dançante.
A festa, promovida pelo sétimo ano
consecutivo pelo SINRECOMS, com
apoio do CORE-MS, destaca-se entre as
iniciativas que visam a valorização da
categoria. "Além da oportunidade de nos
confraternizarmos, divulgamos para a
sociedade em geral o importante papel
que o representante comercial desempenha para o desenvolvimento de nosso
país", afirmou o presidente José Alcides.
Solenidade de homenagens
Neste ano, serão realizadas duas solenidades de homenagens. No dia 1º de
outubro, pelo quarto ano consecutivo, o
CORE-MS prestará suas homenagens a
representantes comerciais que tiveram
atuação de destaque nas categorias:
"Pioneirismo", "Mulher de Destaque da
Representação Comercial" e "Representante Comercial de Destaque do Interior".
Quem quiser se inscrever em uma das
categorias, compartilhando sua história
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Destaque da Representação Comercial"
e "Representante de Destaque do Interior", os candidatos deverão ter no mínimo cinco anos de atuação profissional.
Conforme o presidente José Alcides,
nos três anos anteriores o CORE-MS
teve o privilégio de reconhecer os traba-

CORE-MS. O servidor classificado em
1º lugar receberá uma placa de honra ao
mérito; uma viagem de uma semana, em
período de baixa temporada, a MaceióAL, com direito a hotel e acompanhante,
premiação esta que será patrocinada pela
CV Turismo e CORE-MS, bem como o

A palestra realizada em homenagem ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial
é aguardada, todos os anos, com ansiedade pela categoria

valor de R$ 1 mil (premiação patrocinada pelo portal www.atribunanews.com).
O presidente José Alcides se declarou satisfeito com os resultados obtidos
com a realização do concurso, pois "possibilitou uma maior integração entre esta
entidade, os nossos colaboradores e os
representantes comerciais, surgindo a
partir deste estreitamento de relações a
apresentação de projetos que beneficiaram não só a categoria, como a sociedade de uma forma geral".
Palestra
A palestra, sempre ministrada por
profissional de reconhecida atuação
em âmbito nacional, é um momento
em que os representantes comerciais
têm a oportunidade de aprimorar os
seus conhecimentos, enriquecendo-se
tanto no aspecto pessoal como profissional.
As vagas são limitadas. As inscrições
serão abertas a partir de julho, no portal
do CORE-MS. Uma novidade dará um
brilho especial a este evento, programado para o dia 1º de outubro. Trata-se do
"Ingresso Solidário", projeto social de
autoria do servidor Rubens Gomes de
Almeida.
De acordo com José Alcides, a doação de alimentos não perecíveis não será
obrigatória para participar da palestra,
"mas conto com a sensibilidade dos meus
companheiros e companheiras, ajudando-nos a fazer desta festa mais uma ação
solidária promovida pela categoria a favor dos mais necessitados. Com o apoio
do Lions Clube Campo Grande Norte,
que cuidará da distribuição dos alimentos arrecadados, teremos a chance de ajudar muitas famílias carentes". A doação
será entregue no CORE-MS, na hora em
que o representante for buscar o convite
para participar da programação do dia 1º
de outubro.

O tradicional jantar dançante, que é aguardado todos os anos com grandes expectativas, terá animação da Banda Company
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O dia 2 de outubro está reservado para
uma das grandes atrações da festa do representante, que é o tradicional jantar
dançante.
Neste ano, o evento será animado pela
Banda Company e promete superar todas as expectativas da categoria, oferecendo aos convidados momentos inesquecíveis de confraternização e animação.
O jantar dançante, comentou o presidente José Alcides, sempre é aguardado
com grandes expectativas, "por isso, procuramos caprichar cada vez mais na promoção deste evento, encerrando com

momentos inesquecíveis a comemoração
do Dia Pan-Americano do Representante Comercial". Os convites serão limitados.
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Dia Pan-Americano do Representante
Comercial, incluindo formulários para
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de realização dos eventos serão divulgados,
em
breve,
no
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www.corems.org.br e no próximo Informativo CORE-MS, que circulará em setembro.

7

P ARCERIA
CV Turismo comemora 10º aniversário com realização
de concurso para criação de seu slogan
A proprietária da Agência, Cleuza Vasconcellos, vai comemorar a especial data com
promoção de concurso para escolha do slogan de sua empresa

E

specializada em turismo de lazer e
de negócios, a CV Turismo no próximo dia 25 de setembro vai comemorar uma década de bons serviços, sempre buscando atingir a meta de excelência
no atendimento à sua clientela.
Fortalecendo os seus laços de amizade com
a categoria da Representação Comercial, a
empresária Cleuza Vasconcellos lança concurso para a criação do slogan de sua empresa.
O concurso será dirigido aos representantes comerciais do MS. Os cinco primeiros representantes que enviar sugestões
para o slogan da CV Turismo serão premiados com camisetas e o grande campeão,
ou seja, o autor do slogan escolhido, será
premiado com o valor de R$ 300,00. O
anúncio do nome do representante comercial vencedor será feito durante programação festiva do Dia Pan-americano do
Representante Comercial. "Esta é mais uma
forma de interagir com esta categoria maravilhosa. Será uma honra para CV Turismo ter um slogan criado por um representante Comercial", declarou Cleuza
Vasconcellos.
Para participar, o representante comercial deverá preencher um formulário,
acessando o endereço www.corems.org.br/
eventos. No campo "Nome do evento", o
participante colocará "Concurso Crie o
slogan da CV Turismo". O representante
poderá concorrer com quantos slogans desejar. O nome do vencedor será divulgado
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também pelo portal e informativo impresso do CORE-MS.
Experiência
Com uma ampla experiência no ramo
de turismo, adquirida durante os seus 13
anos de atuação profissional, a empresária
Cleuza Vasconcellos oferece uma prestação de serviços personalizada no setor
corporativo, garantindo às empresas comodidade, qualidade no atendimento e uma
relação comercial pautada na credibilidade
e confiança.
Vale ressaltar que a CV Turismo atende não só os proprietários das empresas,
como também os funcionários. Os serviços prestados vão desde providências de
toda à documentação necessária até orientações para assegurar ao cliente uma viagem segura e tranqüila. "Proporcionamos
uma assessoria completa, que entre outras
vantagens, beneficia os nossos clientes com
serviços ágeis e eficientes, poupando-lhes
de trâmites burocráticos e perda de tempo", observou Cleuza Vasconcellos.
Parceria
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do MS (CORE-MS) conta
com a parceria da CV Turismo desde 2009,
presenteando a categoria com premiação
que é sorteada no "Show de Prêmios", evento que faz parte da programação festiva do
Dia Pan-americano do Representante Co-

mercial (data comemorada,
oficialmente, no dia 1º de
outubro).
No ano passado, Cleuza
Vasconcellos presenteou o
representante sorteado com
uma viagem de uma semana a Maceió-AL, com direito a Hotel e acompanhante.
Neste ano, além da
premiação do "show de Prêmios (uma viagem pelo período de uma semana, em
baixa temporada, a MaceióAL, com direito a hotel e
acompanhante), a CV Turismo estará participando tam- Empresária Cleuza Vasconcelos durante lançamento da
bém em parceria com o Con- Campanha do Agasalho do CORE-MS
selho, da premiação do conAção solidária
curso "Prêmio Servidor Público do Ano"
A CV Turismo, por intermédio de sua
do CORE-MS, que também será uma viagem pelo período de uma semana, em bai- proprietária, fez questão também de partixa temporada, a Maceió-AL, com direito a cipar da primeira ação solidária promovida pelo CORE-MS, tratando-se da Camhotel e acompanhante).
Para Cleuza, os projetos desenvolvidos panha do Agasalho "Aqueça o inverno com
pelo conselho vêm ao encontro da um gesto de amor".
motivação e realização de sonhos, tanto de
seus colaboradores, quanto da categoria. "E Serviço:
estas propostas de valorização do ser hu- CV Turismo
mano se afinam com nossa administração Site: www.cvturismoms.com.br
empresarial, por isso não hesitei em ne- E-mail: cleuza@cvturismoms.com.br
nhum momento em mais uma vez dar o meu Fone: (67) 9982-3676
apoio ao CORE-MS", comentou a empre- Endereço: Rua Pe. João Crippa, 947
sária.
- centro - Campo Grande/MS.
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P ARCEIRO

Feira do Empreendedor oferece orientação
sobre representação comercial
Evento conta com diversos parceiros e um deles é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais de MS

A

tecnologia, a interatividade e o
conhecimento direcionado são
as grandes apostas da Feira do
Empreendedor 2010. O principal objetivo do evento é despertar nas pessoas
o sonho de abrir um negócio próprio ou,
ainda, a decisão de ver a pequena empresa crescer com mais segurança no
mercado.
A Feira do Empreendedor do
Sebrae-MS será realizada no Centro de
Exposições Albano Franco, entre os
dias 22 e 25 de julho. Os 11 mil m² de
área contará com mais de cem expositores dos setores de franquias, máquinas e equipamentos, em 12 segmentos

econômicos no comércio, indústria, serviços e agronegócios, como
gastronomia, artesanato, moda e confecção, entre outros.
O slogan “Uma Senhora Oportunidade” dá veracidade a um evento totalmente estruturado para melhor atender
ao pequeno empresário ou futuro empreendedor. No local, serão oferecidas
oportunidades e orientações, palestras,
capacitações e atendimento nos mais
variados setores.
Segundo o diretor superintendente
do Sebrae/MS, Cláudio George Mendonça, para oferecer esta variedade, são
aguardados expositores de várias regi-

ões brasileiras, de diversos segmentos
econômicos. Nesta edição a expectativa é atrair cerca de 25 mil visitantes à
Feira, fazendo pelo menos 30 mil atendimentos, 12 mil capacitações e mais
de 1 milhão de reais em geração de negócios.
O evento conta com diversos parceiros e um deles é o Conselho Regional
dos Representantes Comerciais de MS
(CORE-MS), que estará presente no
espaço de atendimento da Feira com
estande para orientar o público. Muitas
empresas perdem grandes oportunidades por não contar com um representante comercial que faça o elo entre a

oferta e a demanda. O CORE-MS irá
prestar toda orientação necessária ao
visitante nesse sentido.
Inscrições
Já estão disponíveis no site as inscrições dos interessados em visitar a
feira. O site é o www.ms.sebrae.com.br,
no banner do evento.
Serviço
A Feira do Empreendedor acontece
entre os dias 22 e 25 de julho, das 14 às
22 horas, no Centro de Exposições e
Convenções Albano Franco, localizado
à Av. Mato Grosso, 5017.

CORE-MS e Sebrae abrem inscrições para palestra sobre ‘Projeto Comércio Brasil’

Projeto Comércio Brasil visa o incremento
das vendas e o fortalecimento das empresas

Criado em 2005 pelo Sebrae, o Projeto Comércio
Brasil, é um instrumento facilitador do acesso e relacionamento entre as micro e pequenas empresas formais e novas possibilidades de comercialização.
Atuante em 25 estados do Brasil atende aos setores
industrial, rural, comercial, associações e cooperativas, promovendo negócios para essas empresas, dentro e fora do estado, facilitando o acesso às informações e negociações entre os participantes do projeto.
Este acesso se dá por meio de uma rede de consultores, denominada Rede de Agentes de Mercado,
que atualmente opera em 25 estados. No contexto
do Projeto, destaca-se o importante papel cumprido
pelo representante comercial que une as ofertas e demandas.
O projeto Comércio Brasil, em suma, aproxima
as empresas do mercado consumidor, propicia a abertura de novos mercados e oportunidades de negóci-

os. De acordo com a gerente da Unidade de Mercado
do Sebrae/MS, Eliane Arruda, somente no ano passado, foram negociados mais de R$ 800,00 mil em volume de vendas das empresas participantes do projeto. "Neste ano, são várias ações já em andamento que
vão garantir um volume ainda maior em geração de
negócios".
Vale destacar que o Comércio Brasil, através de
consultores especializados, também atua para ampliar a competitividade das empresas por meio de orientações quanto ao atendimento das necessidades do
mercado, especialmente no que se refere à qualidade
dos produtos, design, embalagem, produção, entre outros itens.
O Sebrae, em parceria com o CORE-MS, realizará palestras informativas, gratuitas, sobre o
projeto. Os interessados poderão se inscrever no
portal,
acessando
o
endereço:
www.corems.org.br/eventos.

Agende as principais feiras e exposições do país
√ 15 - 2ª Feira Nacional da Indústria

Metalmecânica e Mineração
√ 15 - 1ª Feira Internacional de Logística
"
15 - 16ª Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne
√ 16 - 17ª Exposição Técnica de
Horticultura
√ 16 - 13ª Exposição do Agronegócio do
Café

√ 17 - 4ª Feira de Material de Construção
√ 17 - 13ª Feira Internacional de Aeronáutica
√ 18 - 17ª Feira do Artesanato Mundial em

Campos do Jordão
√ 19 - 4ª Feira Internacional de Produtos e
Serviços para Parques Temáticos, Buffets
e Festas Infantis
√ 19 - 2ª Feira Internacional de Artigos de
Decoração para Natal √ 20 - 39ª Feira de Lançamento Primavera/Verão e Denin

√ 21 - 1ª Feira Internacional para Indústria

Química e Petroquímica
√ 22 - 35ª Feira Internacional do Setor
Infanto-Juvenil / Teen - Bebê
√ 23 - 4ª Feira de Fornecedores Industriais
do Interior de São Paulo
√ 23 - 23ª Feira de Produtos e Serviços para
Supermercados e XXIII Convenção
Catarinense de Supermercados
√ 24 - 5ª Semana da Fruticultura, Floricultura e Agroindústria

√ 26 - 7ª Feira Profissional de Beleza
√ 28 - 30ª Feira de Folheados, Bijuterias,

Jóias em Prata, Aço Inox e Acessórios de
Moda
√ 9 - XXII Feira da Indústria, do Comércio, da Agropecuária e de Serviços do Distrito Federal
√ 29 - 13ª Feira e Encontro Nacional de
Instalações Elétricas
√ 30 - 10ª Feira do Setor de Artes e Artesanato no Brasil

Para obter mais informações e conferir a programação anual de feiras e exposições acesse a AGENDA do Portal www.corems.org.br
Junho de 2010
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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 eventual obrigação do registro no Conselho
de Representação Comercial de pessoa jurídica
com as atividades de Distribuição

D

e acordo com o atual código
Civil, Lei nº 10.406 de 10 de
janeiro de 2002, a Distribuição
é um desdobramento da Agência,
conforme seu conceito no artigo 710,
que dispõe que: "Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem
vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra,
mediante retribuição, a realização de
certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada."
Deste modo, as figuras Agente e
Representante Comercial podem ser
figuras muito próximas, e alguns
afirmam que são expressões sinônimas, o que pode ser observado na
redação do artigo 1º da Lei 4.886/
65, conforme a seguir:
"Art . 1º Exerce a representação
comercial autônoma a pessoa jurí-

dica ou a pessoa física, sem relação
de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma
ou mais pessoas, a mediação para a
realização de negócios mercantis,
agenciando propostas ou pedidos,
para, transmiti-los aos representados,
praticando ou não atos relacionados
com a execução dos negócios."
Entende-se, de acordo com o novo
Código Civil, que a Distribuição pode
ser desdobramento de Agência, desde que, não se trate de distribuição
clássica, ou a tradicional distribuição,
aquela que é caracterizada pela compra dos produtos do fornecedor para
posterior revenda, negócio realizado,
portanto em nome próprio e por conta e risco do distribuidor.
O lucro do distribuidor deriva então da diferença entre o preço de compra e venda dos produtos distribuídos,
sendo essa relação tratada unicamente pelo Direito Civil, em obrigação e

contratos, observado a boa fé.
No atual Código, a Distribuição é
interpretada por alguns, como um
novo contrato, uma nova versão da
Distribuição, onde a principal função
ainda seria a intermediação de negócios, sendo a única diferença da Agência, que o Distribuidor tem a mercadoria em sua posse, mas que as demais características de Agência permaneceriam, como por exemplo, até
as disposições sobre o direito do distribuidor à remuneração por negócios concluídos em sua zona sem sua
interferência (art. 714) e direito à indenização no caso de diminuição no
atendimento de propostas (art. 715),
todas referentes apenas a contratos de
aproximação entre comprador e vendedor e nunca à aquisição de produtos para revenda por conta própria.
Mas o conceito e interpretação acima, por serem relativamente novos,
ainda é objeto de grande divergência

doutrinária e jurisprudencial, pois,
outra corrente entende que o artigo
710 do CC, em seu caput, na primeira parte define Agência e na segunda parte define Distribuição, figuras
portanto diferentes.
E se for adotado o entendimento
de que a Distribuição seria um desdobramento da Agência, caberia ao
Distribuidor o direito de se defender
em enquadramento de sua atividade
como Agência e conseqüentemente
Representação Comercial, pois, caberia a ele provar se a Distribuição
se trata de Distribuição Clássica, ou
seja não coincidente com a Representação Comercial, ou de Distribuição conforme contrato de Agência,
que poderia ser equiparada a Agência e em potencial a Representação
Comercial.
O que caracteriza uma zona cinzenta, pois, seria uma discussão profunda sobre conceitos não unificados.

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.

Reconhecimento da exclusividade no contrato verbal anterior à Lei nº 8.420/92
Acórdão proferido pela 16ª Câmara
Cível
na
apelação
de
nº
1.0024.00.021237-3/2002, em que foi
relator o desembargador Batista de
Abreu, reconheceu a aplicação da Lei nº
4.886/65, sem as devidas alterações promovidas pela Lei nº 8.420/92, aos contratos que já estavam em vigor à época
das modificações, acatando tese defendida pelo Dr. Paulo de Tarso do Nascimento, consultor jurídico do Coreminas.
O caso cuidava de ação proposta por
uma empresa de representação comercial em face de sua representada, em razão
dessa ter violado o compromisso de exclusividade da representação, gerando, à
primeira, o direito de rescisão unilateral
do contrato e, consequentemente, o recebimento da verba indenizatória.
Em sede de apelação, o TJMG manteve a decisão de primeiro grau, entendendo que, em que pese não haver cláusula escrita no contrato de representação
comercial da existência de exclusivida-
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de, as demais provas trazidas aos autos
nesse sentido seriam suficientes para
confirmá-la, haja vista o contato entre as
partes ter sido firmado antes de 1992, ou
seja, antes da alteração da Lei nº 4.886/
65, a qual introduziu a obrigatoriedade
da cláusula de exclusividade ser invariavelmente expressa.
Segundo o relator do acórdão, a previsão de que a lei não ferirá o ato jurídico
perfeito (contratos lícitos) deve-se aplicar à questão, sob a ótica de que
"inexigível seja o contrato escrito, porque no sistema da Lei nº 4.886/65, em
sua redação original, não havia tal exigência. Facultava o art. 27, do citado diploma, que a celebração não fosse por
escrito. Não se aplicando a alteração posterior, ineficaz as alegações de prova escrita do contrato.
Assim, como o contrato de representação comercial do caso em comento foi
firmado antes de 1992, o mesmo deve ser
regulado pela Lei nº 4.886/65 sem as al-

terações promovidas pela Lei 8.420/
1992, sendo certo, portanto, que o meio
de prova a corroborar a existência da exclusividade em contratos daquela época
não necessita ser obrigatoriamente a previsão expressa no instrumento pactuado
entre as partes.
Não obstante à fundamentação citada, o relator ponderou acerca do disposto no artigo 31, parágrafo único, da Lei
nº 4.886/65, em sua redação original, assinalando que a expressão 'ajuste expresso' não deve ser entendida como sinônimo de 'ajuste escrito'.
Conforme o voto proferido, "o ajuste
expresso a que se refere a norma não é
necessariamente escrito. Os contratos
verbais também são expressos. De igual
forma, são expressos também os termos
do contrato pela sua execução. A execução reiterada do contrato, com o reconhecimento público da exclusividade geográfica, como ocorrida no caso em exame,
conforme comprovado pelos documen-

tos de fls. 15, 16. Ora, se há informação
pública escrita da ré para o Estado de Minas Gerais, é óbvio o ajuste expresso exigido pela lei, ainda que não esteja no instrumento contratual."
A decisão também determinou que os
valores que servem como base para o cálculo da indenização não podem ser corroídos pela inflação, sendo necessário corrigir monetariamente os valores das comissões percebidas desde a data dos respectivos pagamentos, em todo o período
contratual.
Por fim, ressalte-se que sobre a matéria em questão existe precedente no Superior Tribunal de Justiça - Resp 198.149/
RS - ratificando que as alterações
introduzidas na Lei nº 4.886/65, pela Lei
nº 8.420/92, não se aplicam aos contratos que estavam em vigor antes das tais
modificações.
* Solange Azzi
Procuradora-geral do Confere
Junho de 2010

P RÊMIO SERVIDOR PÚBLICO DO ANO DO CORE-MS

Dona Cida conquista pela sexta vez o
título de 'Servidor Público do Mês'
Com expressiva pontuação, a Gerente do Departamento de Registros e Arrecadações dá exemplo de determinação

O

concurso "Prêmio Servidor Público do Ano" do CORE-MS
está em seu oitavo mês de realização. A grande campeã do mês de maio
é a Gerente do Departamento de Registros e Arrecadações, Maria Aparecida
Ramos da Silva, que já faturou seis títulos de "Servidor Público do Mês".
Desde que começou o concurso,
dona Cida vem registrando uma alta
pontuação, com uma excelente participação em todos os quesitos. Ela é presença assídua nos eventos do COREMS; campeã na votação do portal do
conselho; campeã na votação da urna
que é disponibilizada na entidade; já assistiu mais de 30 palestras on-line; está
entre as servidoras que mais pontua com
palestras presenciais e se destaca também não só pela quantidade, mas principalmente pela qualidade dos projetos
que apresenta.
Outra servidora que merece destaque com relação ao número de palestras assistidas é Rosana M. de Moraes,
que está em segundo lugar na classificação do concurso.

Avaliação
Independente de quem venha a vencer o concurso, avaliou o presidente do
conselho, José Alcides dos Santos, o
mais importante são os ótimos frutos
que o "Prêmio Servidor Público do
Ano" do CORE-MS trouxe não só para
os servidores, mas para a categoria de

uma forma em geral.
Com o concurso, ressaltou o presidente, "os servidores tiveram abertura para apresentar projetos que contribuíram para aprimorar o atendimento aos representantes comerciais; os
serviços internos e administrativos do
conselho, bem como estimulou uma
maior integração entre nossos colaboradores, representantes comerciais e a
sociedade".
Outra observação feita pelo presidente José Alcides é que, a categoria
passou a ter voz ativa no conselho, não
só por ter a oportunidade de escolher
o servidor que julga merecedor de ser
homenageado, sobretudo por manifestar suas opiniões, sugestões ou críticas
com relação à prestação de serviços do
CORE-MS. "Essa participação ativa
dos nossos companheiros de pasta está
nos ajudando a corresponder a altura
as expectativas da categoria, sempre
com o objetivo de atingirmos a excelência na qualidade do atendimento público".
Hoje, de acordo com o presidente,
nota-se uma maior disposição dos servidores do CORE-MS em participar de
palestras, cursos e outros tipos de iniciativas que venham a somar com o seu
crescimento profissional.
O concurso tem como data de encerramento o dia 25 de setembro, quando será contabilizada a pontuação de
todos os meses. O servidor campeão do

Dona Cida recebendo os cumprimentos do presidente José Alcides pela sua elogiável
performance no concurso “Prêmio Servidor Público do Ano” do CORE-MS

certame será homenageado no dia 1º de
outubro, durante as comemorações do
Dia Pan-americano do Representante
Comercial.
O representante comercial que ainda não escolheu o servidor que julga
ser merecedor de vencer o concurso,
pode votar acessando o portal no endereço www.corems.org.br/premios, ou
no formulário impresso que é
disponibilizado nas dependências do
CORE-MS.
Premiação:

- CV Turismo
(www.cvturismoms.com.br): em parceria com o CORE-MS, premiará o
grande campeão do Prêmio Servidor
Público do Ano da entidade com uma
viagem a Maceió-AL, pelo período de
uma semana, em baixa temporada, com
direito a hospedagem e acompanhante;
- Portal A Tribuna News
(www.atribunanews.com): premiará
o 1º lugar do concurso com o valor de
R$ 1 mil.

RAPIDINHAS
ANIVERSARIANTES - O presidente José Alcides dos
Santos e o diretor tesoureiro do CORE-MS, Valdir
Cortez, foram homenageados pela Coluna “Aniversariantes do Trimestre”, veiculada na Revista do Sistema
Confere/Cores. Eles comemoram aniversário, respectivamente, nos dias 10 de junho e 3 de maio. Parabéns!

SINRECOMS promove com sucesso
décima excursão à Feicon
Sob a coordenação de Valdir Cortez, o
SINRECOMS promoveu com grande sucesso, de 7
a 10 de abril, a décima edição da excursão à Feicon
Batimat, que reuniu no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo, o mundo da construção.
Junho de 2010

AGRADECIMENTO - O presidente do CORE-MS, José
Alcides, agradece ao presidente da Assembléia
Legislativa do MS, Jerson Domingos, o convite para
Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Sul-matogrossense e da Comenda do Mérito Legislativo, por proposição do Deputado Estadual Akira Otsubo, realizada
no dia 20 de maio, no Plenário “Deputado Júlio Maia,
do Palácio Guaicurus. Foram homenageados com o título de Cidadão Sul-mato-grossense Aécio de Borba Vasconcelos e Edival Goulart Quirino. Com a Comenda do
Mérito Legislativo, Miguel Vieira da Silva.

RESULTADO DE ENQUETE - O portal do conselho fez
a seguinte pergunta aos internautas: O CORE-MS realiza,
neste ano, a campanha do agasalho. Na sua opinião, é válida
este tipo de ação social? Veja o resultado desta enquete:
85,11% - SIM, pois dará à categoria a oportunidade de se
unir por uma causa solidária; 12,77% - NÃO, porque já existem muitas campanhas deste tipo e 2,13% - Indiferente.
NOVA ENQUETE - Já está no ar no portal
www.corems.org.br uma nova enquete. O
questionamento é o seguinte: As indústrias estão mais
conscientes sobre a importância de se contratar um Representante Comercial Legal? Opções: - SIM, inclusive
o registro do profissional no CORE é uma das exigências feitas pelas indústrias; - NÃO, pois muitas ainda não
se dão conta dos prejuízos que podem ter ao desobedecer ao art. 2º da Lei Federal nº 4.886/65. Dê a sua opinião e faça valer a ‘Voz do Representante Comercial”.
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C ONVOCAÇÃO
Campanha de Recadastramento para
Representantes Comerciais vai até 30 de junho
CORE-MS convoca categoria para atualizar dados cadastrais, iniciativa que evitará prejuízos e garantirá benefícios

O

Conselho Regional dos Representantes Comerciais (COREMS) lançou, no dia 14 de maio,
a Campanha de Recadastramento, com
objetivo de atualizar os dados dos registros, tanto de pessoas jurídicas como
físicas.
A campanha, que se estenderá até
30 de junho de 2010, é resultado do
projeto de autoria da Gerente do Departamento de Registros e Arrecadações, Maria Aparecida Ramos da Silva. "Dentro dos 22 anos de funcionamento do conselho, nunca foi realizada uma campanha com a finalidade de
atualização de dados, por isso a necessidade desta iniciativa que evitará prejuízos e garantirá muitos benefícios para
os representantes comerciais", argumentou dona Cida.
Infelizmente, lamentou a servidora,
são poucos os representantes comerciais que se preocupam em manter os seus
dados cadastrais atualizados. Com a realização da campanha, dona Cida espera chamar a atenção da categoria para a
importância desta atualização.
A Gerente ressalta ainda que muitos

representantes deixam de receber correspondências importantes por não atualizarem os seus endereços. Outros serviços, como os boletins informativos
impressos, também não chegam a muitos representantes comerciais pela falta de atualização de dados. "No caso do
envio de boletos bancários, alguns representantes comerciais por não atualizarem seus dados, acabam perdendo
prazos, deixando de usufruir de benefícios e descontos", alertou.
Para dona Cida, é imprescindível
que os representantes sempre se mantenham informados de sua situação no
CORE-MS, pois sem as devidas providências, o seu nome ou de sua empresa
é encaminhado para o setor jurídico,
correndo o risco de ser inscrito na dívida ativa. "Muitos destes transtornos
poderiam ser evitados se todos os representantes comerciais se preocupassem em manter sempre atualizados os
seus cadastros", aconselhou.
O recadastramento poderá ser feito
por meio do portal do CORE-MS. No
link DOCUMENTOS (no endereço
www.corems.org.br/conteudo/docu-

mentos) , no item "Recadastramento de"
são oferecidas as seguintes opções:
1_Representante Comercial Autônomo;
2_Firma Individual e 3_Firma Limitada. É só clicar em uma destas opções,
preencher o formulário e enviar para o
CORE-MS.
Outra importante vantagem, lem-

brou dona Cida, "é que somos solicitados em âmbito nacional por inúmeras
empresas que procuram representantes
comerciais em nosso Estado. Repassamos estas informações para os representantes que mantêm os seus cadastros
atualizados, sendo oferecidas ótimas
oportunidades de negócios".

Para ouvir entrevista sobre a Campanha de Recadastramento concedida pela dona Cida à
Rádio CORE-MS, basta acessar o endereço www.corems.org.br/radios/ver/18

Fatos Marcantes
Sancionada lei de anuidades para
os representantes comerciais
O presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais,
Manoel Affonso Mendes de Farias Mello, anuncia uma grande vitória
alcançada pelo Sistema CONFERE/COREs.
Trata-se do sancionamento da Lei nº 12.246, de 27 de maio de 2010,
que altera a Lei nº 4.886/65, para dispor sobre fixação do valor das anuidades devidas pelos profissionais da categoria.
A íntegra da referida norma, oriunda do Projeto de Lei nº 1.756/2007,
de autoria do Deputado Federal Paulo Henrique Lustosa, pode ser
conferida no portal do CORE-MS, no endereço www.corems.org.br/
noticias/ver/734.
“O sucesso de mais essa vitória advém do esforço conjunto de todos
nós, integrantes do Sistema CONFERE/COREs”, comentou o presidente do CONFERE.
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Presidente do
Confere é reeleito
O presidente do Confere, Manoel Affonso
Mendes, foi reeleito para o triênio 2010-2013.
A eleição e posse da nova diretoria do Confere
ocorreram no dia 29 de março.
Em emocionado discurso, Manoel Affonso
disse que recebia com muita honra a renovação
do voto de confiança depositada em sua diretoria. Ele agradeceu à assessoria e a todos os funcionários do Confere que colaboram, significativamente, para o sucesso da sua gestão. “Não
posso deixar de agradecer às pessoas que me
trouxeram para esta Casa, como o Dr. Plínio de
Mello, idealizador da Lei dos Representantes
Comerciais e patrono da categoria e José Paulo
Pereira Brandão, quarto presidente do Confere,
meu antecessor.”
Junho de 2010

