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DIA PAN-AMERICANO DO REPRESENTANTE COMERCIAL
Categoria aplaude programação festiva 2010

Representantes comerciais e seus convidados
viveram um ‘coquetel’ de emoções durante
palestra de Rodrigo Cardoso

CONFER
E e CORE
-MS home
nageiam
senadora
Marisa

CV Turismo e SICREDI Empresarial MS premiaram
os felizardos do ‘Show de Prêmios’

D ESTAQUE

Visite o novo site do CONFERE
Com nova diagramação e identidade visual, o site do CONFERE ficou mais bonito.
Agora o usuário encontra facilmente as informações que procura. Estão disponíveis
todas as informações necessárias para a categoria.
O portal oferece ainda um novo modo para buscar mais rápido as informações.
Links diretos para acessar os sites dos Conselhos Regionais.
Confira também uma bela homenagem que o Conselho Federal presta ao Patrono
da categoria.

www.confere.org.br

Serrano

Jantar dançante superou
expectativas da categoria

PALAVRA A MIGA DO PRESIDENTE

Agradecimentos especiais
Divulgamos nesta edição, a íntegra do discurso do presidente do
SINRECOMS e CORE-MS, José Alcides dos Santos, proferido
durante a programação festiva 2010 promovida em homenagem ao
Dia Pan-Americano do Representante Comercial
nicialmente, gostaria de agradecer o
nosso parceiro de luta, que é a nossa entidade representativa maior, o
Conselho Federal dos Representantes
Comerciais, aqui representado pelo seu
diretor-tesoureiro, dr. Rodolfo Tavares.
É uma honra contar também com a
presença ilustre da senadora Marisa Serrano, que tem somado esforços com a
categoria na obtenção de novas conquistas.
Não poderia deixar de estender os
meus agradecimentos à presença dos
conselheiros do CORE-MS, membros
da diretoria do SINRECOMS, colaboradores, em especial de todos os representantes comerciais, seus familiares e ilustres convidados, que ao
prestigiarem este evento, tornam a comemoração do Dia Pan-Americano do
Representante Comercial ainda mais
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significativa.
Há sete anos, não medimos empenho para realizar esta programação festiva, por entendermos que estes eventos vêm ao encontro de nossas metas
de valorização da categoria.
Quero aproveitar a oportunidade
para manifestar toda minha satisfação
em ter podido contar com o apoio da
categoria em recentes e inéditas ações
sociais realizadas pelo CORE-MS, em
parceria com o Lions Clube Campo
Grande Norte. Entre estas iniciativas,
merece destaque a Campanha do Agasalho "Aqueça o Inverno com um Gesto de Amor", quando foram arrecadadas mais de 3 mil peças.
Com valiosas parcerias, o COREMS tem conseguido garantir importantes avanços, além de fortalecer os laços
de união entre a categoria e suas enti-

Receba boletim on-line no seu e-mail
Para receber a News Letter do portal do CORE-MS basta cadastrar o seu
e-mail. Acesse o site www.corems.org.br e se cadastre, recebendo em
seu e-mail notícias de interesse da categoria, bem como sobre a programação festiva do Dia Pan-americano do Representante Comercial.

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

Presidente: José Alcides dos Santos
Diretor secretário: Jairo Jorge Duarte
de Rezende
Diretor tesoureiro: Valdir Cortez
Comissão Fiscal
Oswaldo Fernandes
Lionézio Duarte Rezende
Valdemiro Evaldo Hentschke

dades representativas.
Felicito os meus amigos representantes comerciais, companheiros de pasta, pela comemoração de mais um histórico 1º de outubro, quando completamos 73 anos de Dia Pan-Americano do
Representante Comercial.
Obrigado pela atenção de todos
vocês e que possamos vivenciar momentos de muita alegria, aprendizado e
confraternização.
* José Alcides dos Santos
Contato: presidencia@corems.org.br

Faça a notícia
correr atrás de você
O portal do CORE-MS disponibiliza
RSS, através do qual, de uma maneira
prática, você vai assinar canais de informações em um único lugar. Você pode
optar em receber as seguintes categorias:
- Todos
- Somente Notícias
- Somente eventos (Agenda)
- Somente Galerias (fotos, vídeos e
áudios)
Veja as vantagens de assinar RSS:
- É tudo automático e, melhor ainda, gratuito!
- A informação corre atrás de você e não
ao contrário
- Não é preciso visitar vários sites para
ler notícias
- Você recebe as notícias sem precisar
abrir o navegador
- Fique sempre atualizado com as notícias do CORE-MS e do SINRECOMS.

ESPAÇO DO REPRESENTANTE
Se você deseja colaborar com o Informativo CORE-MS e com o portal www.corems.org.br, participe da coluna
“ESPAÇO DO REPRESENTANTE”, enviando-nos matérias, artigos, comentários e tudo mais que vier ao
encontro dos interesses da categoria. A sua participação será de fundamental importância para que possamos
produzir um jornalismo cada vez melhor. Solicitamos para que os textos sejam concisos, contenham nome
completo e contato. O Informativo CORE-MS e o portal www.corems.org.br se reservam o direito de
selecionar ou publicar total ou parcialmente as correspondências enviadas. E-mail: comunicacao@corems.org.br
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Diretoria do Conselho
Regional dos
Representantes
Comerciais de MS

Conselheiros Suplentes
1º Suplente: Waldeci Alves Batista
2º Suplente: Grimaldo Macário da Cunha
3º Suplente: Luiz José Cabral
Representantes junto ao CONFERE
Delegados Efetivos
José Alcides dos Santos
Valdir Cortez
Delegado Suplente
Jairo Jorge Duarte de Rezende

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

Informativo CORE-MS
Circulação trimestral
Tiragem: 4.500 exemplares
Jornalista responsável:
Cristina Gomes (DRT 254/MS)
E-mail: comunicacao@corems.org.br
Produção, Editoração Eletrônica,
e planejamento gráfico:
Jornal A TRIBUNA DO ESTADO
Fone (0xx67) 3346-8774 / 3045-2979

3321-1213
3325-7111

CORE/MS - Fone (67)
SINRECOMS (67)
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P REMIAÇÕES

CV Turismo e Sicredi Empresarial MS
premiam felizardos do 'Show de Prêmios'
Representantes
comerciais
sorteados
A seguir divulgamos os nomes dos
representantes comerciais que foram
sorteados:
Prêmio: Um Netbook
Ganhador: Evandson da Silva
Carvalho
Segmento: Alimentícios
Cidade: Campo Grande/MS
Patrocínio: Sicredi Empresarial MS
Júlio Cezar Duarte Rodrigues faturou a TV 42’,
patrocinada pelo Sicredi Empresarial MS

m dos momentos mais aguardados
da programação festiva 2010 alusiva ao Dia Pan-Americano do
Representante Comercial foi a segunda
edição do "Show de Prêmios". Contando
com o apoio dos parceiros CV Turismo e
Sicredi Empresarial MS, o SINRECOMS

U

Dácio Gomes de Andrade, ao lado de sua esposa,
Silvana, foi o feliz ganhador da viagem a Maceio-AL

e o CORE-MS presentearam os representantes comerciais sorteados com valiosas premiações.
O Show de Prêmios encerrou, com
grande sucesso, a programação do dia 1º
de outubro, no Pallacius Eventos. Os prêmios foram entregues por Eny Keller

Evandson da Silva Carvalho e Maria Aparecida Rosa ganharam netbooks,
patrocinados pelo Sicredi Empresarial MS

Bittencourt e Genivaldo Lopes Taveira,
representando o Sicredi Empresarial MS,
bem como pela empresária Cleuza
Vasconcellos (diretora-proprietária da CV
Turismo).
O presidente do SINRECOMS e
CORE-MS, José Alcides dos Santos, ressaltou a importância das parcerias, que
têm possibilitado grandes conquistas para
a categoria. “Tanto o SINRECOMS como
o CORE-MS têm tido a felicidade de firmar grandes parcerias, resultando em
ações positivas e avanços na área da representação comercial. Nossos agradecimentos a todos os parceiros que somam
esforços e contribuem com o nosso objetivo maior, que é a valorização e o reconhecimento do trabalho dos representantes comerciais”, disse.

Prêmios: Um Netbook
Ganhadora: Maria Aparecida Rosa
Segmento: Alimentícios
Cidade: Campo Grande/MS
Patrocínio: Sicredi Empresarial MS
Prêmio: Uma TV de 42 polegadas
Ganhador: Júlio Cezar Duarte
Rodrigues
Segmento: Materiais de Construção
Cidade: Campo Grande/MS
Patrocínio: Sicredi Empresarial MS
Prêmio: Uma viagem para MaceióAL, com direito a hospedagem e
acompanhante
Ganhador: Dacio Gomes de Andrade
Segmento: Máquinas e Ferramentas
Cidade: Campo Grande/MS
Patrocínio: CV Turismo

Dona Cida é a grande campeã do concurso ‘Prêmio Servidor Público do CORE-MS’
A premiação da campeã do concurso "Prêmio Servidor Público do COREMS" foi um dos momentos emocionantes do primeiro dia da programação
festiva do Dia Pan-Americano do Representante Comercial (1º de outubro).
Com expressiva votação, a gerente do Departamento de Registros e Arrecadações, Maria Aparecida Ramos, sagrou-se a grande campeã do concurso. Sob forte emoção, em seu discurso, dona Cida agradeceu aos representantes comerciais que lhe agraciaram com os votos, lembrando que teve que
trabalhar duro para obtenção da marcante conquista em sua trajetória profissional, que já soma três décadas de serviços prestados à categoria da Representação Comercial.
Dona Cida, além do título, foi premiada com uma viagem a Maceió-AL,
com direito a hospedagem e acompanhante (patrocinada pela CV Turismo e
CORE-MS), e o valor de R$ 1 mil (patrocinado pelo portal
www.atribunanews.com).
Em entrevista concedida à TV CORE-MS, dona Cida falou sobre a repercussão do concurso em sua vida pessoal e profissional. Para assistir, acesse no
portal do CORE-MS o endereço http://www.corems.org.br/galerias/ver/144/
Outubro de 2010

Dona Cida recebeu premiações de Cleuza Vasconcellos, José Gomes e José Alcides
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OPORTUNIDADES
Sebrae Comércio Brasil é
tema de palestra durante
festa do Representante

Aumente sua carteira com as ofertas
do Sebrae Comércio Brasil
Nome da empresa: Real Comércio e
Indústria de Alumínio Ltda
Cidade: Brasília/DF
Ramo de atividade: Indústria de Alumínio
Segmento: Panelas de alumínio
Email: deizesalazar@hotmail.com
Telefone: (67) 8401-1200
Observações: Comercializa para
atacadistas, supermercados, lojas de
presentes, loja de louças e lojas
especializadas em produtos de utilidades
domésticas (bazar).
Seus principais produtos são: Canecos,
assadeiras, panelas fora de padrão, chaveiros.
Nome da empresa: Buffon Industrial
Cidade: Coronel Freitas/SC
Ramo de atividade: Indústria de Móveis
Segmento: Móveis em metal tubular para o
segmento popular.
Contato: Eduardo Molinari
Email: molinarieduardo@hotmail.com
Telefone: (67) 9293-3637
Observações: Na linha de mesas e cadeiras tem
um produto inovador, utilizando detalhes em junco
sintético, que é um componente novo no mercado.
Seus principais produtos são: Mesa, cadeira,
cabideiro, berço, beliche, cama e demais móveis
tubulares.

Eriberto Moreira (Sebrae/MS) proferiu palestra sobre projeto Comércio Brasil

Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas
de Representações do MS
(SINRECOMS), com apoio do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do MS (CORE-MS), promoveu nos dias 1º e 2 de outubro, ampla
programação festiva em homenagem ao
Dia Pan-Americano do Representante
Comercial.
Entre as atrações da programação do
dia 1º de outubro, realizada a partir das
19h, no Pallacius Eventos, destacamos

O

a palestra proferida pelo agente de mercado do Sebrae/MS – Eriberto Moreira,
sobre o projeto Comércio Brasil.
Em entrevista concedida à TV
CORE-MS, Eriberto Moreira comentou
sobre a parceria firmada entre o Sebrae/
MS e CORE-MS, que vem dando oportunidades de bons negócios tanto para
as micro e pequenas empresas, como
para a categoria da representação comercial. Para assistir a entrevista, basta
acessar
o
endereço
http://
www.corems.org.br/galerias/ver/150/

Balcão de Negócios
Nome: Autofax Tec Informações Comerciais Ltda
Cidade sede: Adamantina / São Paulo
Região atuação: Brasil
Email: efukuda@autofax.com.br
Contato: Erika
Fone: (11) 3471-2525
Nome: Infolabciti
Website: http://www.unhabonita.com.br
Cidade sede: São Paulo / São Paulo
Região atuação: MS
Email: comercial@unhabonita.com.br
Contato: Vicente Fittipaldi
Fone: 11 85388743 / Celular: 11 85388743
Observações: Nosso produto é o Prime Cuticle
que pode ser visto em matérias nos links http://
unhabonita.com.br/lancamento-canetahidratante-para-cuticulas/ e http://
unhabonita.com.br/caneta-hidratante-paracuticulas-diga-nao-a-inflamacao-cronica/
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Nome da empresa: ASSENTAMENTO
ITAMARATY
Cidade: Ponta Porã/MS
Ramo de atividade: Agronegócio
Segmento: Produtos Orgânicos
Contato: Idete Fátima Boschetti Mendes
Email: idete@idemdesenvolvimento.com.br
Telefone: (67) 8137 1074
Observações: Seus principais produtos são:
gergelim e algodão orgânico
Nome da empresa: Fazenda Miya
Cidade: Dourados/MS
Ramo de atividade: Agronegócio
Segmento: Produtor arroz preto e outras culturas
Contato: Idete Fátima Boschetti Mendes
Email: idete@idemdesenvolvimento.com.br
Telefone: (67) 8137 1074
Seus principais produtos são: soja, arroz
branco, mandioca, arroz preto.
Nome da empresa: Apiários Flor Sealvagem Ltda - ME
Cidade: Dourados/MS
Ramo de atividade: Agronegócio
Segmento: MEL E DERIVADOS
Contato: Idete Fátima Boschetti Mendes
Email: idete@idemdesenvolvimento.com.br
Telefone: (67) 8137 1074
Seus principais produtos são: mel envasado,
pólen envasado, cera beneficiada, enxame,
sachet.

Nome da empresa: Fábrica de Laticínios Santa Luzia
Cidade: Douradina/MS
Ramo de atividade: Agronegócio
Segmento: Fabricação de Queijos
Contato: Idete Fátima Boschetti Mendes
Email: idete@idemdesenvolvimento.com.br
Telefone: (67) 8137 1074
Seus principais produtos são: queijo minas
padrão, queijo minas frescal.
Nome da empresa: Exotik Joias
Cidade: Guaporé /RS
Ramo de atividade: indústria de acessórios
Segmento: semi- jóias - bijouterias
Contato: Eduardo Molinari
Email: molinarieduardo@hotmail.com
Telefone: (67) 9293-3637
Observações: trabalham com produtos de
qualidade e priorizam relacionamento com lojistas
à longo prazo.
Seus principais produtos são: brincos folheados
ouro e prata, pingentes, correntes, tornozeleiras,
pulseiras, anéis.
Nome da empresa: Donna Linda Confecções Ltda.
Cidade: Colatina - Espírito Santo
Ramo de atividade: Indústria de Vestuário
Segmento: Moda Fashion Feminina
Contato: Eduardo Molinari
Email: molinarieduardo@hotmail.com
Telefone: (67) 9293-3637
Observações: Moda fashion feminina
comercializada em lojas e boutiques multimarcas
de shoppings e bairros nobres com foco em
mulheres de 16 a 40 anos.
Seus principais produtos são: blusas, vestidos,
camisetas, saias e bermudas.

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

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

Nome: Maval Enxovais
Website: http://www.maval.com.br
Cidade sede: Borborema / São Paulo
Região atuação: Mato Grosso do Sul
Email: maval@bordadosmaval.com.br
Contato: Willian Nunes
Fone: (16) 3266-1733 / Celular: (16) 9154-4117
Observações: Disponibilizamos catálogos e
material de trabalho aos representantes.
Trabalhamos há mais de 20 anos no setor de
Cama, Mesa, Banho e Decoração.
Nome: Guisa Ind.de Utilidades Plásticas ltda
Cidade sede: Francisco Beltrão / Paraná
Região atuação: Brasil
Email: guisa@guisaplas.com.br
Contato: Fabiano Scariot
Fone: 046-3055-7012 / Celular: 046-8802-6015
Observações: Contratação para inícioDezembro/2010. Necessário experiência no

ramo Atacado/Varejo-Setor Petshop/
Agroveterinária. Favor enviar curriculum para:
fabiano@guisaplas.com.br ou entrar em
contato pelo Fone: (046) 8802-6015
Nome: Ordene S/A
Cidade sede: Esteio / Rio Grande do Sul
Região atuação: Nacional
Email: marcelo.bernardes@ordene.com.br
Contato: Marcelo Bernardes
Fone: 51-3473-9666
Celular: 51-9362-2833
Observações: Indústria do segmento plástico,
pertencente ao grupo Bettanin. Estamos
cadastrando representante comercial para o
estado do MS, com sede em Campo Grande.
Preferencialmente com atuação nas redes de
varejo, papelarias, ferragens e homecenters.
Ótima oportunidade. Visite o site:
www.ordene.com.br

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

Outubro de 2010

P ARCEIRO

C OMEMORAÇÃO

Jantar dançante supera expectativas da categoria
Categoria não poupou elogios com relação à
impecável organização e qualidade do
tradicional evento festivo

O

rganização impecável, menu requintado, um show de animação com a
talentosa Banda Company e ambiente de confraternização. Estes foram
apenas alguns atributos que fizeram com
que a categoria não poupasse elogios para
com a sétima edição do jantar dançante
em homenagem aos 73 anos de Dia PanAmericano do Representante Comercial.
O evento ocorreu no dia 2 de outubro, a partir das 20h30, no Ondara
Buffet, marcando o segundo dia de programação festiva.
Para o presidente do SINRECOMS e
CORE-MS, José Alcides dos Santos, a pro-
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gramação festiva já se tornou tradicional.
"Além de fortalecer a integração entre representantes comerciais e suas entidades
representativas, esta festa vem ao encontro de nossas metas de valorização da categoria", comentou.
Divulgamos nesta edição, membros da
diretoria do SINRECOMS, conselheiros,
representantes comerciais e seus convidados, que deram um brilho maior às festividades com suas presenças.
Para conferir galeria de fotos do jantar
dançante acesse o portal do CORE-MS,
no endereço http://www.corems.org.br/
galerias/ver/126/

Banda Company deu um show de animação, interagindo com os convidados, estes que com muita alegria e descontração comemoraram a histórica data

Outubro de 2010

Os anfitriões da festa
, presidente José Alcid
es e sua esposa - Mar
acompanhados do casa
lene,
l Edmar e drª Sueli (ao
meio)
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P ARCEIRO
Intercâmbio Au Pair –
excelente opção para quem
quer morar um ano nos EUA
com uma família americana

Empresária Cleuza Vasconcellos consolida parceria com o CORE-MS e SINRECOMS

CV Turismo comemora seu 10º aniversário
durante festa do representante
mpreendorismo é uma palavra que
define bem o perfil da empresária
Cleuza Vasconcellos, que durante
a programação festiva do Dia PanAmericano do Representante Comercial
comemorou o 10º aniversário de sua
empresa. A CV Turismo oferece serviços
personalizados nos setores corporativo e
de lazer.
Fundada no dia 25 de setembro de
2000, a CV Turismo construiu ao longo
de sua história uma relação de amizade e
confiança com seus clientes e parceiros.
“Hoje, tenho a felicidade de dizer que os

E

clientes e parceiros da CV Turismo são
nossos grandes amigos”, declarou Cleuza.
Como uma das grandes parceiras do
CORE-MS e do SINRECOMS, a CV
Turismo premiou o felizardo do Show de
Prêmios com uma viagem a Maceió-AL
(com direito a hospedagem e
acompanhante). A empresária Cleuza
apoiou ainda o concurso “Prêmio Servidor
Público do CORE-MS”, que em parceria
com o CORE-MS, presenteou a servidora
campeã, Maria Aparecida Ramos, com uma
viagem a Maceió-AL (com direito a
hospedagem e acompanhante).

Acesse o endereço http://www.corems.org.br/galerias/ver/142/ e assista
entrevista que a empresária Cleuza Vasconcellos concedeu à TV CORE-MS
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Uma nova modalidade de
intercâmbio cultural no exterior está
chamando a atenção dos brasileiros.
Trata-se do programa Au Pair,
indicado para jovens entre 18 e 26
anos que querem trabalhar legalmente
nos Estados Unidos por um período
determinado, cuidando das crianças de
uma família local e estudando inglês
nas horas vagas. Funciona como uma
forma econômica de aprimorar os
conhecimentos no idioma, viajar e
ainda voltar para casa com algum
dinheiro.
A líder mundial e também
brasileira na comercialização destes
programas é a Cultural Care.
Fundada em 1989 na Suécia e
atualmente com escritórios diversos
países (o do Brasil foi aberto em
1999), a multinacional já mandou
mais de 80 mil Au Pairs para os
Estados Unidos, sendo 9 mil do Brasil.
Em sua maioria, universitários.
O programa inclui um ano de
trabalho e depois até quatro semanas
para turismo. Os participantes podem,
ainda, estender o visto por mais um
ano. Para participar, os interessados

devem ter segundo grau completo,
carteira de habilitação, nível
intermediário de inglês e no mínimo
200 horas de experiência com crianças.
O preço normal do programa com
duração de um ano é de R$ 1.669,00,
e o valor já inclui: passagens aéreas
de ida e volta (a partir de São Paulo),
traslados, seguro saúde, quatro dias de
treinamento na Escola Cultural Care
de Nova York com hospedagem e
alimentação e uma bolsa de estudos
no valor de US$ 500, além de estadia
e alimentação na casa de uma família
norte-americana por um ano. Os
participantes recebem ainda um salário
semanal de US$ 195,75.
Mais informações podem ser
obtidas no site:
www. c u l t u r a l c a r e . c o m . b r
o u n o s telefones 0800.707.9353 e
(67) 9982 3676 (com a empresária
Cleuza Vasconcellos).

CV Turismo informa:
A CV Turismo informa que está
atendendo em novo endereço:
Rua Michel Sacff, nº 424
Chácara Cahoeira - Campo Grande/MS
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DIA PAN-AMERICANO DO REPRESENTANTE COMERCIAL

Representantes comerciais e convidados viveram um ‘coquetel’ de emoções, interagindo o tempo todo com o palestrante Rodrigo Cardoso

Representantes comerciais aplaudem
palestra de Rodrigo Cardoso
performance do conferencista
internacional Rodrigo Cardoso
arrancou eufóricos aplausos da
platéia formada por representantes comerciais e convidados. A palestra foi
considerada uma das melhores já oferecidas pelo SINRECOMS, com
apoio do CORE-MS, durante os sete
anos de programação festiva alusiva
ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial.
Com presença maciça da categoria, a palestra foi proferida no dia 1º
de outubro, a partir das 19h, no
Pallacius Eventos.
Durante as duas horas de palestra, o público teve oportunidade de
dar boas gargalhadas, fazer profundas reflexões e de levar para a vida

A

ESPAÇO

DO

pessoal e profissional grandes aprendizados.
Constatar a satisfação dos representantes comerciais, comentou o
presidente José Alcides dos Santos,
é uma alegria, "pois nossa intenção
é aprimorar cada vez mais os eventos festivos que realizamos em homenagem ao dia maior da categoria".
Segundo o presidente, não foram
poucos os elogios que o
SINRECOMS e o CORE-MS receberam com relação à organização e qualidade dos eventos promovidos neste ano. Ele acrescentou que "isso
mostra que estamos no caminho certo, correspondendo à altura a confiança e expectativas de nossos
filiados".

Com auditório lotado, Rodrigo
Cardoso e seu DJ Edgar deram
um show de palestra

REPRESENTANTE

Representante elogia coluna ‘Aniversariantes Elogios à programação festiva de 2010
do Mês’ e pede união da categoria
“Esse foi o primeiro ano que participo das festividades em comemoração

O representante comercial Nelson Depieri enviou e-mail para a redação do
Setor de Comunicação do CORE-MS enaltecendo a iniciativa do conselho em
criar uma coluna em homenagem às datas natalícias dos representantes comerciais. “É muito interessante essa lembrança pelos aniversários”, comentou.
No mesmo e-mail, Nelson alertou para a necessidade de se reduzir os impostos, citando como exemplo DARF, PIS, COFINS, entre outros. “Só no mês de
outubro deste ano, fomos obrigados a recolher mais de R$ 360,00 ao Governo”,
reclamou.
Diante da situação, Nelson pediu união e o esforço de toda a categoria, “para
que possamos reduzir estas taxas para o próximo ano”.
A Diretoria do CORE-MS, por intermédio do presidente José Alcides dos
Santos, agradece a participação de Nelson Depieri na coluna ‘Espaço do Representante’, a qual vem reforçar a luta do conselho pela união da categoria.
Outubro de 2010

ao Dia Pan-Americano do Representente Comercial.
Gostei muito da palestra e do jantar dançante. Fomos em cinco casais do
ramo de confecção e cosméticos. Todos gostaram e já confirmamos presença para ano que vem.
Precisamos nos aliar mais para fortalecer nossa classe com objetivo de
baixar ISS de 5% para 2% ou no máximo 3% e também conseguir baixar os
altos impostos cobrados.
Abraços”.
Assinado: Nilson Busto (Rep. Lupo MS)
Participe da coluna “Espaço do Representante”. Envie artigos, comentários,
sugestões, críticas, elogios, textos para reflexões e tudo mais que julgar de
interesse da categoria. E-mail: comunicacao@corems.org.br
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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

Consciência ética do
Representante Comercial
ética, assunto de grande abordagem na área profissional, é também indispensável na atividade
de Representação Comercial. A palavra
Ética é originada do grego ethos, que
significa modo de ser, caráter, comportamento.
Juntamente com a ética sempre estão algumas outras palavras, moral,
costumes, ou seja, agir com ética num
simples contexto é o comportar-se de
acordo com os costumes aceitos pela
sociedade, conforme os valores
axiológicos dessa sociedade.
A humanidade não é inerte, ela
muda conforme se pode observar a
história, rompendo com comportamentos e constituindo novos costumes
e formas de pensamento, e assim,
acompanham a moral, os costumes, e
a ética sempre permanece, como padrão aceitável de comportamento de
acordo com a sociedade.
A ética é comportamento essencial
na Representação Comercial, tanto
para o Representante Comercial como
para a Representada, o Código de Ética e Disciplina do Representante Comercial é regido pela Resolução de
número 277/2004, nele, estão presentes os deveres éticos, as infrações disciplinares, o processo disciplinar e as
penalidades e suas aplicações.
São deveres éticos dos Represen-

A

tantes Comerciais conforme o artigo 6º
do Código de Ética e Disciplina do Representante Comercial:
a) zelar pelo prestígio da classe, pela
dignidade de sua profissão e pelo permanente aperfeiçoamento das instituições mercantis e sociais;
b) no âmbito de suas obrigações profissionais, na realização dos interesses
que lhe forem confiados, deve agir com
a mesma diligência que qualquer comerciante ativo e probo costuma empregar
na direção de seus próprios negócios;
c) conduzir-se sempre com lealdade
nas suas relações com os colegas;
d) velar pela existência e finalidade
do Conselho Federal e Conselho Regional a cuja jurisdição pertença, cumprindo e cooperando para fazer cumprir
suas recomendações;
e) envidar esforços para que suas
relações com o representado sejam contratadas por escrito, com todos os requisitos legais bem definidos;
f) informar e advertir o representado dos riscos, incertezas e demais circunstâncias desfavoráveis de negócios
que lhe forem confiados, sobretudo em
atenção às momentâneas variações de
mercado local;
g) prestar suas contas na forma legal, com exatidão, clareza, dissipando
as dúvidas que surgirem, sem obstáculos ou dilações. Parágrafo único - O re-

presentante comercial não deverá aceitar a representação comercial de quem
não haja cumprido, notoriamente, seus
deveres para com qualquer colega que
anteriormente o tenha representado. O
profissional ético deve estar comprometido e ciente de suas obrigações
como profissional e como agente atuante dentro da sociedade.
Os profissionais devem, além do
desenvolvimento técnico de suas atividades, rever seus conceitos éticos e passar a utilizá-los como fator
determinante nos seus negócios.
As empresas e os seus respectivos
profissionais devem direcionar seus
valores para a ética, a fim de otimizar
seus objetivos comerciais. Empresas e
profissionais éticos, comprometidos
com seus valores terão maior respaldo
no mercado e, conseqüentemente, maior desempenho empresarial. Existem
inúmeros exemplos de empresas e profissionais que ao colocarem seus valores éticos como fator determinante nas
negociações, conseguiram resultados
mercadológicos e financeiros surpreendentes. Os valores éticos de um Representante Comercial devem ser colocados como fator determinante no seu diaa-dia profissional, e fazer com que estes valores representem uma estratégia
nos seus negócios. Assim, os valores
éticos como fator determinante na es-

tratégia de negócios do Representante, podem trazer excelentes vantagens
mercadológicas para este profissional,
além de contribuir de outras formas,
como, por exemplo, no incentivo à
criatividade.
O comportamento ético contribui
para que os Representantes Comerciais obtenham sucesso em sua atividade e reconhecimento por parte dos clientes, fornecedores e concorrentes.
O Representante Comercial (ou
qualquer outro profissional), dotado de
importantes virtudes éticas como, por
exemplo, a honestidade, a sinceridade
e o profissionalismo, possui grande
vantagem competitiva nos negócios
em relação aos demais concorrentes,
pois, transmite credibilidade e segurança nos negócios. Desse modo, o
Representante Comercial construirá,
junto ao mercado, uma imagem de
comprometimento e profissionalismo.
A ética e a transparência nas negociações são fundamentais para que um
profissional tenha sempre clientes e
fornecedores como parceiros.
O dia-a-dia da representação comercial trás inúmeras surpresas, mas
que podem ser contornadas, e, se respeitado este código o representante
comercial nunca terá problemas e sempre estará amparado legalmente para
que possa seguir com sua profissão.

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.

Anote em sua agenda as principais feiras e exposições do país
2 - 4ª Feira Internacional da Cadeia
Produtiva de Leite;
3 - 8ª Feira Orgânica Internacional da
América Latina;
4 - 4ª Rio Franchising Business 2010;
4 - 2ª Exposição Internacional da Fruticultura, Floricultura e Agroindústria;
5 - 3ª Feira Nacional e Internacional de

Artesanato;
8 - 8ª Feira Brasil Petróleo e Gás;
9 - 5ª Feira de Produtos e Serviços para
Panificadoras, Confeitarias, Bares e
Mercearias;
9 - 2ª Feira e Congresso Internacional do
Varejo;
9 - 14ª Exposição de Automação, Sistemas
e Instrumentação e 14º Congresso Internacional;
9 - 13ª Feira e Seminário Internacional do

Setor Metro-Ferroviário;
9 - 12ª Feira Internacional de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade;
9 - 11ª Feira e Fórum de Comércio Exterior, Transporte e Logística;
10 - 4º Salão Imobiliário de Sergipe;
11 - 5º Salão de Negócios Imobiliários da
Bahia;
12 - 7ª Feira de Pedras Preciosas e
Semipreciosas;
12 - 4ª Feira Natalina do Artesanato de

Mato Grosso do Sul;
13 - 5ª Feira Natal Artesanal de Poços de
Caldas.
14 - 4ª Feira e Congresso Internacional de
Energias Alternativas, Renováveis, Limpas
e Co-geração - Feira de Biocombustíveis
17 - 51ª Feira Internacional de Bijuterias,
Acessórios, Jóias de Prata, Aço e Folheados;
17 - 2ª Feira de Equipamentos, Serviços e
Tecnologia e Congresso Brasileiro de
Avicultura.

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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N OTÍCIAS DO SINRECOMS

SINRECOMS adere ao Sistema de
Excelência em Gestão Sindical
S

ob a presidência de José Alcides dos
Santos, o Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do MS
(SINRECOMS) aderiu, em fevereiro de
2010, ao SEGS (Sistema de Excelência
em Gestão Sindical), um programa que
incentiva o desenvolvimento da excelência na gestão das federações e sindicatos
filiados ao Sicomércio, por meio dos critérios baseados no PNQ - Prêmio Nacional da Qualidade.
Segundo o superintendente interino da
Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul
(FECOMÉRCIO/MS) - Reginaldo
Henrique Soares Lima - o SEGS é um
modelo de gestão que foi baseado nas
melhores práticas dos países desenvolvidos que estão em busca da excelência da
qualidade. "Este movimento veio para o
Brasil, por meio da Fundação Nacional
da Qualidade e a Confederação Nacional do Comércio resolveu adotar esta
metodologia para o plano sindical, em
resposta aos anseios de nossos clientes,
dos representados", explicou ao observar
que "os sindicatos precisavam ter uma
maior atuação, haja vista que a sociedade já não admite mais instituições que não

correspondam às missões para as quais
foram criadas".
No setor terciário, o MS conta hoje
com 20 sindicatos, dos quais 15 aderiram ao SEGS. De acordo com o superintendente interino, o SINRECOMS foi um
dos primeiros a fazer a adesão ao programa, participando de todos os encontros, com a conclusão dos processos de
capacitação,
autoavaliação,
implementação de melhorias, inclusive
com a elaboração de um plano estratégico. O Sindicato hoje, avaliou Reginaldo
Henrique Lima, “sabe o que deseja ser
em 2020, data que marcará a finalização
do seu plano estratégico”.
Critérios
O SEGS possui oito critérios de
avaliação. São eles: liderança, estratégia
e
planos,
clientes
(representatividade), clientes (produtos e serviços), sociedade, informação
e conhecimento, pessoas, processos e
resultados, sendo que este último é
considerado o principal, inclusive é o
que mais vale pontos. "Dos 250 pontos que a instituição pode atingir, 98
pontos referem-se ao critério resultados", informou o superintendente.

OSINRECOMS
está concluindo a
última fase de
avaliação de consenso e no próximo dia 20 de novembro, em Bonito, durante encontro de encerramento
do
SEGS, receberá
um diploma de
reconhecimento
da Confederação
Nacional do Comércio.
Conforme Reginaldo Henrique, Superintendente interino da FECOMÉRCIO/MS - Reginaldo Henrique o SINRECOMS é
elogiou a participação do SINRECOMS no SEGS
uma prova viva
de que é possível obter a excelência na são de futuro, ele sabe aonde quer chegestão sindical. "O Sindicato dos Repre- gar, tem metas e diversos projetos
sentantes Comerciais, assim que aderiu p a r a r e p r e s e n t a r a c a t e g o r i a .
ao programa, fez as capacitações e já co- Reginaldo Henrique deu os parabéns
meçou a implantar as melhorias na orga- à equipe do sindicato, representada
nização do trabalho e nas atividades dos pelo presidente José Alcides e pelo
funcionários. Já é visível a melhoria do colaborador Joelson, "que têm participado com afinco das capacitações e
sindicato", enalteceu.
Hoje o SINRECOMS, comentou o principalmente acreditando que é possuperintendente, tem uma missão, vi- sível mudar".

Para saber mais sobre a adesão do SINRECOMS ao SEGS, assista entrevista concedida por Reginaldo Henrique
Lima (FECOMÉRCIO/MS) à RÁDIO CORE-MS. Acesse http://www.corems.org.br/radios/ver/24/

Sindicato e FECOMÉRCIO/MS promovem
workshop com Cesar Frazão
O SINRECOMS e o FECOMÉRCIO/MS
oferecem aos representantes comerciais, nos
dias 20 e 21 de outubro, das 18h30 às 22h30,
à Rua Pedro Celestino – nº 2.363, a oportunidade de se aprimorarem com o workshop sob
o tema “Como Formar, Treinar e Liderar Equipes de Vendas”, tendo como ministrante o
conceituado Cesar Frazão.
O workshop abrangerá os sub-temas: liderança para diretores, gerentes e empresários,
como fazer para ter uma equipe, bem como

Outubro de 2010

vencedora e uma empresa lucrativa.
O palestrante é considerado um dos mais
requisitados do país quando o assunto é vendas. Ele é autor do livro “Como Formar, Treinar e Liderar Equipes de Vendas”, eleito pelos assinantes e leitores da revista VendaMais
o melhor livro de vendas em 2007.
Os interessados em participar do
workshop deverão adquirir os seus ingressos pelos telefones (67) 3382-0590
e 3321-6292. Vagas limitadas.
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CONFERE e CORE-MS homenageiam
senadora Marisa Serrano
O

va do Dia Pan-Americano do Representante Comercial.
Em seu discurso, dr. Rodolfo Tavares
disse que a homenagem que o CONFERE
e CORE-MS prestam à senadora Marisa
Serrano é mais do que justa, um reconhecimento por sua competência e experiência
parlamentar. "Temos na senadora Marisa
Serrano uma defensora da
mais alta competência e eficácia. Todos os pleitos que dirigimos a ela, foram muito
bem encaminhados no Senado Federal, que resultou no
aprimoramento de nossa legislação", destacou.
Dr. Rodolfo Tavares reconheceu ainda a sensibilidade da senadora para com
as aspirações da categoria.
Segundo ele, "Marisa Serrano com sua experiência
pode compreender os
anseios dos representantes
Senadora Marisa Serrano agradeceu a
comerciais, que se enconhomenagem ao presidente José Alcides
tram espalhados por todo
apoio à obtenção de históricas conquis- este Brasil, levando o progresso para totas a favor da representação Comercial.
dos os rincões deste país".
A solenidade, ocorrida no dia 1º de
Em nome de todos os representantes
outubro, a partir das 19h, no Pallacius comerciais brasileiros, dr. Rodolfo sauEventos, fez parte da programação festi- dou a senadora, agradecendo-a pela fiConselho Federal dos Representantes Comerciais (CONFERE), representado pelo diretor-tesoureiro,
dr. Rodolfo Tavares, e o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do
MS (CORE-MS), por meio de seu presidente, José Alcides dos Santos, homenagearam a senadora Marisa Serrano pelo

Zenilde Lima Fajioni (Mulher de Destaque da Representação Comercial 2009),
senadora Marisa Serrano e Marlene Ganica

Dr. Rodolfo Tavares e presidente José Alcides durante entrega da placa à
senadora Marisa Serrano, homenageando-a pelo apoio à categoria

gura política que representa e pelo apoio
que vem dando ao engrandecimento da
representação comercial.
Ao fazer o seu pronunciamento,
Marisa Serrano manifestou sua satisfação
em ter a oportunidade de contribuir com
grandes conquistas a favor da represen-

tação comercial. "Quero deixar aqui ao
Alcides, ao dr. Rodolfo, aqui representando dr. Manoel Affonso, que se tornou
meu amigo, os meus agradecimentos pela
homenagem. Agradeço a todos vocês pelo
carinho e saibam que podem continuar
contando comigo", disse.

Senadora Marisa Serrano anunciou que continuará dando
apoio à categoria da representação comercial

A Rádio CORE-MS divulgou a solenidade que homenageou a senadora Marisa Serrano. Para ouvir, acesse o
portal do CORE-MS, no endereço http://www.corems.org.br/radios/ver/23/
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