Ano VI

Fevereiro de 2012

corems@corems.org.br

www.corems.org.br

Edição 25

I SCRIÇÕES ABERTAS. VAGAS LIMITADAS

SINRECOMS homenageia Dia Internacional
da Mulher no próximo dia 9 de março
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Festa do Dia PanAmericano do
Representante
Comercial de 2011 bate
recorde de público
A programação festiva alusiva ao
Dia Pan-americano do Representante
Comercial bateu recorde de público, registrando a presença de cerca de 400
convidados.
O evento foi promovido com grande
sucesso no último dia 30 de setembro,
a partir das 20 horas, no Pallaciu's
Eventos, oferecendo como atrações palestra com Omar Hennemann, apresentação de casal de bailarinos da Cia de
Artes - Anhanguera/Uniderp, "Show de
Prêmios" e a solenidade de homenagem,
que no ano passado reconheceu as quatro décadas de serviços prestados pelo
representante Lionézio Duarte
Rezende.

Programação contou com a presença de cerca de 400 convidados
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Lionézio é homenageado
com título de ‘Pioneiro
da Representação
Comercial’
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Presidente do COREMS apresenta metas
para 2012
durante reunião
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Diretoria do
SINRECOMS aprova
Plano Estratégico
2012 a 2020
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Revista Confere
destaca eventos com
apoio do CORE-MS e
Região Centro-Oeste
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A PALAVRA AMIGA DO PRESIDENTE
Planejamento: ferramenta indispensável
para atingir metas
m cumprimento a uma das metas
para 2012, o CORE-MS faz chegar às casas dos representantes
comerciais mais uma edição de seu informativo impresso. Graças a Deus, suas páginas são portadoras de boas notícias.
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas no ano passado, consideramos as ações realizadas de extrema importância, principalmente no que se refere ao planejamento das metas para
2012. Tanto o CORE-MS quanto o
SINRECOMS prepararam no final do
ano a apresentação de suas metas para
este ano, com a aprovação feita pelos
membros de suas diretorias.
Desta forma, temos agora um
direcionamento de nossos trabalhos, o
que facilitará uma maior visão e foco
em nossos objetivos.
Não poderíamos deixar de agradecer o empenho dos integrantes das diretorias do conselho e do sindicato, que
somaram esforços conosco na busca de

E

novas conquistas para a categoria.
Estamos otimistas para este ano,
que conforme os planejamentos aprovados, será de importantes realizações,
entre as quais a adequação da sede do
CORE-MS, que será dotada da "Sala
do Representante", um antigo sonho
prestes a se concretizar.
Outra boa notícia é a renovação da
parceria com o SEBRAE/MS para a
promoção de evento comemorativo do
Dia Internacional da Mulher, possibilitando-nos pela segunda vez prestarmos
uma justa homenagem às profissionais
e às esposas de representantes comerciais.
As parcerias também vêm sendo
fundamentais para o crescimento do
conselho e do sindicato. Por intermédio
de grandes parceiros temos conseguido avançar mais rápido, resultando em
históricas vitórias para a representação comercial.
Os eventos promovidos pelo

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 COREMS com urgência e fique legal! Fone: (67) 3321.1213

Diretoria do Conselho
Regional dos
Representantes
Comerciais no MS
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

SINRECOMS em parceria com o
CORE-MS, que reúnem um número
cada vez maior de convidados, são
uma amostra que os representantes
comerciais estão conscientizando-se
da importância da união da categoria,
não só nos momentos de confraternização, mas principalmente na defesa
de nossos direitos e na luta por novas
conquistas.
* 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 reservam-se o direito de selecionar
ou publicar total ou parcialmente as correspondências enviadas. E-mail: comunicacao@corems.org.br

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:
José Alcides dos Santos - presidente
Oswaldo Fernandes - Secretário
Waldeci Alves Batista - Tesoureiro
Suplentes:
Grimaldo Macário da Cunha
Lionézio Duarte Rezende
Valdemiro Evaldo Hentschke
Conselho Fiscal - Efetivos:
Jairo Jorge Duarte de Rezende
Valdir Cortez
João Rodrigues Muniz
Conselho Fiscal - Suplentes:
Arnaldo Stanke
Sérgio Koshi Tsukumi
Amarildo de Souza

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

SINRECOMS (67)
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SINRECOMS homenageia Dia Internacional
da Mulher no próximo dia 9 de março
SINRECOMS em parceria com
o SEBRAE/MS e CORE-MS
vão promover, no próximo dia 9
de março, a partir das 20 horas, no auditório do Sebrae/MS, a segunda edição do
evento comemorativo ao Dia Internacional da mulher.
Devido ao grande sucesso da programação realizada em 2011, o evento
este ano será realizado nos mesmos
moldes, oferecendo como atrações palestra que será proferida pela
palestrante Anarleide de Lima Souza
Pereira (Sebrae/MS), solenidade de
homenagem, apresentação cultural,
'Festival de Presentes' e coquetel.
Para o presidente do SINRECOMS,
José Alcides dos Santos, a renovação
da parceria com o SEBRAE/MS é uma
honra para o sindicato, "pois vai possibilitar que prestemos uma justa homenagem não só às mulheres que atuam
na representação comercial, como também as esposas dos representantes comerciais e convidadas especiais".
No ano passado, o SINRECOMS
homenageou a Rede Feminina de
Combate ao Câncer do MS pelo valoroso trabalho que realiza a favor da
mulher sul-mato-grossense.
Em 2012, o presidente José Alcides
anunciou que pretende dar continui-

"Por meio de parcerias com empresas,
nossa meta é ampliar o número de brindes a serem sorteados", disse o presidente.
As inscrições para participar do
evento podem ser feitas por meio do endereço http://www.corems.org.br/eventos. O interessado deverá preencher o
formulário e aguardar a confirmação de
sua inscrição. Vagas limitadas.
Conforme critérios adotados pela
organização, as convidadas receberão
um cupom que dará direito a concorrer aos prêmios que serão sorteados
durante o “Festival de Presentes”. Somente receberão os prêmios àquelas
que estiverem presentes no evento.

O

Apoio:
A reportagem fotográfica do evento
será feita por Stanke Fotografia, que
possui vasta experiência no ramo.
Evento, em sua segunda edição, prestará homenagem às mulheres

dade a este trabalho de reconhecimento de entidades presididas por mulheres. "Além de prestarmos nossa homenagem às mulheres que dedicam
suas vidas ao bem-estar social de nossa população, é uma oportunidade de
promovermos uma maior integração

Comunicados importantes
Renovação de Carteira do CORE-MS
Pagou Anuidade/2012, solicite a Renovação da(s) Carteira(s). O Representante Comercial da Capital DEVERÁ comparecer no Core-MS munido
de 1 foto 3x4 (recente), se for pessoa jurídica.
O Representante Comercial do interior pode solicitar a “Renovação da(s)
carteira(s)” através do Fone/Fax: (67) 3321-1213 ou do e-mail
corems@corems.org.br, anexando o comprovante de pagamento da “Anuidade 2012”.

Parcelamento da Anuidade 2012
Atenção Representantes Comerciais! O parcelamento é realizado sobre o
valor integral da anuidade e no máximo em três parcelas, sem descontos e
correções. Para solicitar o seu parcelamento, favor preencher o formulário
disponível no site do CORE-MS, no endereço http://www.corems.org.br/
parcelamento.
Fevereiro de 2012

entre a categoria da Representação
Comercial e a sociedade sul-matogrossense", disse.
O Festival de Presentes será uma
das grandes atrações da programação,
sendo que a intenção é presentear o
maior número possível de mulheres.

Serviço:
Evento: Comemoração do Dia Internacional da Mulher
Data: 9 de março de 2012 (sexta-feira)
Horário: a partir das 20 horas
Local: auditório do Sebrae/MS (localizado à Avenida Mato Grosso, nº 1661)

Retirada de convites e cupons a partir do
dia 10 de fevereiro de 2012

Representantes comerciais
beneficiam-se com 50% de
desconto sobre serviços de
empresa de contabilidade
Graças a um convênio firmado entre o
Sindicato dos Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de Representações
do MS (SINRECOMS) e a Brava Despachante, que tem como diretora-proprietária, Elenice Alves Peres, a categoria está
sendo beneficiada com 50% de desconto
sobre os serviços da empresa.
Para usufruir do benefício, o
solicitante deverá ser registrado no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do MS. Ao requisitar os serviços da empresa, deverá ser apresentada
a carteirinha de representante comercial.
Serão concedidos descontos nos seguintes serviços: transferência de propri-

edade de veículos, licenciamento, renovação de carteira de motorista e referente a outros tipos de documentação.
Para requisitar os serviços, o representante deverá entrar em contato pelos
telefones (67) 3383-6336 / 9234-8830.
"Ao requisitar nossos serviços, iremos 'in
loco' providenciar a execução do trabalho. A categoria vai ter à sua disposição
um atendimento diferenciado", garantiu
Elenice.
Serviço:
Brava Despachante
Contatos: (67) 3383-6336 / 9234-8830
E-mail: elenice.peres@hotmail.com
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Balcão de Negócios
Representante Comercial
anuncie, gratuitamente, no
‘Balcão de Negócios’.
Acesse www.corems.org.br/
representantes
Nome: Renato Cardoso Lopes - ME
Website: http://www.brasconsul.com.br
Cidade sede: Campo Grande / Mato Grosso do Sul
Região atuação: Mato Grosso do Sul
Email: renato@brascosul.com.br
Contato: Renato
Fone: 67 9981-7261
Celular: 67 9981-7261
Observações: Vendedores para atuar porta a porta, com
produtos linha Brastemp e Consul.
Nome: CHARLES
Cidade sede: Blumenau / Santa Catarina
Região atuação: TODO O BRASIL
Email: charles@realinvestconsultoria.com.br
Contato: CHARLES
Fone: 47 3328 4276
Celular: 47 3328 4276
Observações: Representantes para vendas de confecção do
vestuário para empresas de Santa Catarina.
Nome: LOOFTING CONFECÇÕES LTDA
Website: http://www.loofting.com.br
Cidade sede: Apucarana / Paraná
Região atuação: NACIONAL
Email: vendas@loofting.com.br
Contato: Helena Vicentini
Fone: 43-3033-3012

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

Celular: 43-3033-3012
Observações: confecções jeans wear, público jovem/adulto,
masculino e feminino.
Nome: Ecrom
Website: http://www.ecrom.com.br
Cidade sede: Água Clara / Mato Grosso do Sul
Região atuação: Mato Grosso do Sul
Email: comercial@ecrom.com.br
Contato: Fernando
Fone: (44)30410106
Celular: (44)30410106
Observações: Estou agenciando representantes,que possam
visitar depósitos de materias de construção, home centers e
lojas elétricas.
Nome: Natural Energy Gaseificados Ltda
Cidade sede: Cascavel / Paraná
Região atuação: MS
Email: jota@energeticok12.com.br
Contato: Eugenio
Fone: (45)3222-1600
Celular: (45)3222-1600
Observações: Procuramos representantes comerciais para
todo o estado do MS - segmento de Bebidas Energética
Nome: Aluminios Carazza
Cidade sede: Abadia dos Dourados / Minas Gerais
Região atuação: MATO GROSSO DO SUL
Email: comercialglx@gmail.com
Contato: George
Fone: 31-99787071
Celular: 31-99787071
Observações: Indústria de Alumínios contrata escritírio de
representação para o estado do Mato Grosso do Sul.
Oferecemos comissão alta com pagamento no faturamento.
www.aluminioscarazza.blogspot.com

Cidade sede: Várzea Grande / Mato Grosso
Região atuação: Centro Oeste - Norte
Email: tuco@solupetro.com.br
Contato: Amanoir - "Tuco"
Fone: 65-36825945
Celular: 65-36825945

Observações: Precisamos de Representantes no Estado do
MS e outros, já trabalhando com outras representações de
equipamentos para Abastecimento e Lubrificação, autopeças para caminhões, pneus, óleo lubrificante etc. Trata-se
de uma oportunidade de trabalhar com produto que atende
a norma Proconve P7 de uso obrigatório

Aumente sua carteira com as ofertas do
Sebrae Comércio Brasil

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

Nome: Solupetro Distribuidora de Filtros e Soluções Ltda
Website: http://www.solupetro.com.br

Conselho encerra
Definida data das comemorações do
2011 com alto índice
Dia Pan-americano do Representante
de aprovação
Comercial de 2012

O CORE-MS durante o ano de 2011, em sua
pesquisa mensal sobre a qualidade do atendimento prestado aos representantes comerciais,
obteve sempre alto índice de aprovação, atingindo em alguns meses 100% de satisfação por
parte das pessoas atendidas.
Em dezembro, 83,3% dos representantes
avaliaram os serviços como "ótimo" e 16,7%
como "bom".
Para o presidente José Alcides dos Santos,
é gratificante saber que os colaboradores do
conselho estão atendendo as expectativas da
categoria. "Com esta pesquisa mensal, damos
oportunidade não só dos representantes comerciais avaliarem os trabalhos prestados pelo conselho, como também de dar sugestões para que
possamos aprimorar cada vez mais o atendimento ao público", observou.
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á se encontra definida a data das comemorações do Dia Pan-americano do
Repre sentante Comercial de 2012. O
tradicional evento está programado para o próximo dia 29 de setembro (sábado), a partir das
19h30, no Ondara Buffet.
A festa do representante comercial, promovida
pelo SINRECOMS, com
apoio do CORE-MS, está
em sua nova edição, sempre realizada com grande
sucesso. No ano passado, o
evento registrou recorde de
público, sendo prestigiado
por cerca de 400 convidados.
A cada dia que passa,
comentou o presidente do
SINRECOMS, José Alcides

dos Santos, "a categoria vem despertandose para a importância de se integrar e o Dia
Pan-americano do Representante Comercial, comemorado oficialmente em 1º de outubro, é uma ótima oportunidade de nos
confraternizarmos, fortalecendo assim nossos laços de amizade".

Fevereiro de 2012
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CORE-MS apresenta metas para 2012
presidente José Alcides dos Santos,
em reunião realizada no dia 28 de
novembro do ano passado, às 18
horas, com a participação dos colaboradores e membros da diretoria do COREMS, fez um balanço das ações concretizadas em 2011 e apresentou o plano de
trabalho para 2012.
Em sua apresentação, o presidente
José Alcides destacou que uma das
grandes conquistas deste ano foi a
aquisição da sede para o CORE-MS,
representando a realização de um antigo sonho da categoria.
Para o ano que vem, o conselho tem
como uma de suas metas providenciar
as adaptações necessárias no prédio
adquirido, o qual garantirá melhor desenvolvimento das atividades
institucionais e oferecerá amplo espaço para atendimento do representante
nos vários departamentos .
Outra prioridade para 2012, anunciou José Alcides, será implantar a Sala
do Representante, disponibilizando estações de trabalho dotadas de recursos tecnológicos, como computador,
internet, telefone, entre outros.
"Nossa intenção é proporcionar
grande conforto aos visitantes, tornando esta sala como ponto de apoio aos
representantes provenientes dos municípios do interior do nosso Estado,
bem como, em caso de necessidade,
àqueles que estão estabelecidos em

locais distantes do centro da cidade",
explicou.
Destacamos a seguir outras importantes metas para 2012, que vão contribuir para a manutenção da qualidade do atendimento ao representante
comercial:
- Aquisição de Equipamentos de
Informática e Licenças de Softwares,
como também buscar aperfeiçoamento do sistema Coresis;
- Prosseguir com a publicação do
Boletim Informativo Core-MS, excelente canal de divulgação de informações, como também aderir ao relacionamento com os representantes comerciais através das redes sociais,
mecanismo de comunicação de grande alcance na atualidade;
- Prosseguir com o programa de
aperfeiçoamento do atendimento ao
Representante Comercial, dando continuidade aos trabalhos implantados e
incrementando elementos que proporcionem otimização constante das rotinas diárias do conselho;
- Participar ativamente de eventos que tenham por objetivo atividades relativas ao segmento da representação comercial, como também
desenvolver campanhas de caráter
social que atendam comunidades carentes e instituições filantrópicas da
região.
Considerações

Presidente José Alcides durante apresentação das metas para 2012

Durante a reunião, tanto os colaboradores quanto os membros da diretoria que se fizeram presentes tiveram oportunidade de expor suas considerações com relação ao trabalho
realizado em 2011.
Ao fim do encontro, o presidente
José Alcides agraciou aos presentes
com a seguinte mensagem:
O ano de 2011 foi marcado por mo-

mentos difíceis, mas também de superação, quando por meio da união de
forças conseguimos avançar, tendo
como objetivo comum a valorização
da categoria da Representação Comercial.
Que em 2012 possamos fortalecer
ainda mais nossos laços de amizade e
contribuirmos para a obtenção de novas conquistas!

Agradecimentos
O CORE-MS, por intermédio de seu presidente, José Alcides dos Santos, e demais membros da diretoria, agradecem:
- Ao prefeito Nelson Trad Filho e à diretora presidente da Fundação
Social do Trabalho de Campo Grande - FUNSAT, pelo convite para o lançamento da Certificação Empresa Inclusiva com Responsabilidade Social,
realizado no dia 2 de dezembro de 2011, às 19 horas, no Sebrae/MS.
- Ao presidente do MS Competitivo, Edison Ferreira de Araújo, pelo
convite para conhecer as organizações públicas e privadas sul-matogrossenses que se destacaram em qualidade competitiva e produtividade e
conquistaram a etapa estadual do Prêmio MPE Brasil e do Prêmio Qualidade da Gestão/MS, ciclo 2011. O evento foi realizado no dia 8 de dezembro,
às 20 horas, no Teatro Prosa - Sesc Horto. Na oportunidade foi servido um
coquetel.

- Ao governador André Puccinelli e ao vice-presidente de Agronegócios
e de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil S/A, Osmar Dias,
pelo convite por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Superintendência Estadual do Banco do Brasil, para a Solenidade de Assinaturas do
Termo de Mútua Cooperação Técnica e Financeira e de Contratos de Financiamento do Programa ABC. O evento foi realizado no dia 26 de outubro de 2011, às 16 horas, no Auditório da Governadoria.
- Ao presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador
Paulo Siufi, por proposição do vereador Cristóvão Silveira, pelo convite
para a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Comerciário, ocasião
em que foram homenageadas diversas personalidades da sociedade campo-grandense. O evento foi realizado no dia 26 de outubro de 2011, às 19
horas, na Câmara Municipal de Campo Grande.
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Programação festiva do Dia Pan-Americano do
Representante Comercial de 2011 bate recorde de público
om a presença de aproximadamente 400 convidados, o SINRECOMS
conseguiu bater recorde de público
com a programação festiva de 2011 em homenagem ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial.
O evento foi realizado com grande sucesso no último dia 30 de setembro, a
partir das 20 horas, no Pallaciu's Eventos, oferecendo como atrações palestra
com Omar Hennemann, apresentação de
casal de bailarinos da Cia de Artes Anhanguera/Uniderp, "Show de Prêmios" e a solenidade de homenagem, que
no ano passado reconheceu de forma
merecida as quatro décadas de serviços
prestados pelo representante Lionézio
Duarte Rezende, o qual foi agraciado
com o título de "Pioneiro da Representação Comercial".
Entre as especiais presenças destacamos a do presidente da Fecomércio/
MS, Edison de Araújo; do presidente do
Conselho Regional de Administradores
do Estado do MS, Harduin Reichel; diretor e advogado do Conselho Regional
de Odontologia do Estado do MS, respectivamente, Robson Ajala Lins e
Ricardo Lins; diretora Regional do

C

Senhor Edvaldo Machado, que completou 90 anos no
último dia 5 de setembro, foi homenageado pelo
presidente José Alcides

Senac/MS, Regina Ferro; presidente do
Sindicato dos Despachantes do MS, Sebastião José da Silva (Ventania); vice-presidente do Conselho Regional de Economia, Thales de Souza Campos; Gerente
de Mercados do SEBRAE/MS, no ato representando o diretor superintendente Claudio Mendonça; presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados e Artefatos de Couro do Estado do MS, João

De mãos dadas, convidados fizeram uma linda oração
durante palestra de Omar Hennemann

Camargo; diretor geral da Sertão, Luciano
Porto, membros da diretoria do
SINRECOMS, entre outras personalidades.
Para o presidente do SINRECOMS, José
Alcides dos Santos, o expressivo público
presente no evento é uma resposta positiva
do esforço que o sindicato vem fazendo no
sentido de integrar a categoria. "Ficamos
felizes em constatar que os representantes
comerciais estão atentos aos chamamentos

Soraya Machado Pedreira foi a feliz ganhadora do
netbook. Patrocínio: SINRECOMS

Ezio Alan Nascimento Vieira faturou a TV 32'.
Patrocínio: SINRECOMS

Evento contou com expressivas autoridades

Momento de integração entre os presentes
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feitos pelo seu sindicato", comentou.

Auditório lotado prestigiou apresentação da Cia de
Artes - Anhanguera/Uniderp

Repercussão positiva
O
presidente
do
Sistema
Fecomércio/MS, Edison de Araújo, durante as comemorações do Dia PanAmericano do Representante Comercial, enalteceu o trabalho do presidente
do SINRECOMS, José Alcides dos Santos, declarando que "hoje a gente viu a

Presidente Alcides, homenageado Lionézio e sua família

Sérgio Koshi Tsukumi ganhou um vale compra no
valor de R$ 250,00 da Joiarte

força deste companheiro".
Para ele, a presença expressiva dos representantes comerciais é o resultado positivo das ações e mudanças que vêm sendo desenvolvidas pelo sindicato.
Edison Araújo elogiou também as homenagens realizadas, valorizando e reconhecendo o trabalho daqueles que dedicam suas
vidas à representação comercial do MS.
O presidente do Conselho Regional de

Palestrante Omar Hennemann dedicou a
palestra a Creuza Marlene de Carvalho
Ganica (in memorian)

Administradores do Estado do MS, Harduin
Reichel; manifestou sua admiração para com
o Conselho Regional dos Representantes
Comerciais, presidido por José Alcides.
Reichel considerou a programação festiva em homenagem ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial "perfeita",
por ter oferecido conhecimento e diversão
aos convidados.
Já a diretora Regional do Senac/MS,

Presidente Alcides e o palestrante Omar Hennemann

Arnaldo Stanke faturou um vale compras da
Joiarte no valor de R$ 250,00

Senhor Machado durante entrega da placa,
homenageando Lionézio com o título de Pioneiro da
Representação Comercial

Regina Ferro, considerou a programação
alusiva ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial, não só festiva como
também educativa.
Para Regina Ferro, "é fenomenal o papel do sindicato e do conselho que aglutinam
os profissionais que formam esta base,
porque juntos é que seremos fortes".
O secretário do SINRECOMS,
Oswaldo Fernandes, considerou que a pro-

Presidente Alcides durante sorteio do Show de Prêmios

Thales de Souza Campos, Edison de Araújo e o
presidente José Alcides

gramação festiva do Dia Pan-Americano
do Representante Comercial superou todas as expectativas.
Fernandes também ressaltou a importância de se homenagear os pioneiros da
Representação Comercial.
Divulgamos nesta edição momentos
marcantes da programação festiva de
2011, realizada em homenagem ao Dia Panamericano do Representante Comercial.

Paulo Alberto Gomes foi o feliz ganhador do cruzeiro
pela costa brasileira. Patrocínio: SINRECOMS

Ricardo e Robson (Conselho Regional de
Odontologia do MS) e professora Sonia
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E VENTO COMEMORATIVO
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do Estado do MS, Harduin Reichel; diretor e advogado do Conselho Regional
de Odontologia do Estado do MS, respectivamente, Robson Ajala Lins e
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C
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R ECONHECIMENTO
Lionézio Duarte Rezende é homenageado com
título de ‘Pioneiro da Representação Comercial’
representante comercial Lionézio
Duarte Rezende, que dos seus 57
anos de vida, já somam 36 anos
dedicados à profissão, em solenidade realizada no último dia 30 de setembro, a partir
das 20 horas, no Pallaciu’s Eventos, foi homenageado pelo SINRECOMS com o título de “Pioneiro da Representação Comercial”.
O nome de Lionézio passou a fazer
parte da galeria do “Memorial do COREMS”, que busca a valorização daqueles
profissionais que dedicam suas vidas,
com amor, competência e integridade à
representação comercial.
A seguir, publicamos a íntegra do
emocionado discurso do homenageado:
“Quero agradecer a Deus por ter me
proporcionado este momento de emoção,
alegria e também de orgulho, principalmente, por ser sabedor dos que me antecederam com esta homenagem: senhores
Klaus, Benedito, João e Machado, ícones
da Representação Comercial em nosso
Estado.
Agradecer ao meu pai, senhor João
Rezende (in memoriam), pois tenho a
certeza que se vivo fosse estaria sentado
aqui com seus pequenos olhos castanhos
claros cheios de lágrimas. Mas, em espírito, está aqui ao meu lado; à minha mãe,
Lisete, de quem herdei o dom para as
vendas, pois ela foi vendedora dos produtos Avon.
À minha esposa, Marilza, que sempre esteve ao meu lado, ajudando e dando todo apoio e incentivo necessários
para o bom desempenho do meu exercício profissional;
Aos meus filhos, Rodrigo, Diego e
Leonardo quero pedir desculpas por não
estar presente, principalmente no início
de suas vidas;
Aos meus irmãos Ari e Jairo, este úl-

também uma homenagem familiar. Seus
filhos Diego Rezende e Leonardo
Rezende, representando sua família, fizeram entrega de uma placa com os seguintes dizeres:
“Nas pequenas coisas, mais que nas
grandes, muitas vezes reconhecemos o
valor dos homens!”
“Nossa gratidão àquele que de fato repartiu conosco não somente seus conhecimentos, mas também inúmeros momentos de
alegria, amizade, descontração, dedicação,
bondade e amor!”

O

Assinado: Marilza, Rodrigo, Diego,
Leonardo e João Arthur.
Campo Grande, 30.09.2011”

Lionézio entra para galeria de homenageados do Memorial do CORE-MS. A
placa foi entregue pelo senhor Edvaldo Machado Pedreira

timo que foi e é meu companheiro de viagens e porque não dizer, também de
aventuras!
Aos meus colaboradores diretos, dona
Marilza, dona Lucimar e Leonardo;
Às minhas cunhadas e noras, aqui
presentes e ao meu “xodó”, o neto João
Arthur;
Ao senhor Klaus Sthürk, que tem sido
um segundo pai e me deu a oportunidade de exercer essa tão importante profissão;

A toda diretoria do CORE-MS, na
pessoa do senhor Alcides, que tem procurado trazer o melhor para o desempenho de nossa profissão.
Quero aqui deixar para reflexão uma
frase que gosto e uso muito e que está
escrita no busco do fundador do Grupo
Zortea: ‘O impossível não existe, o possível será feito’”.
Mais uma homenagem
Durante o evento, Lionézio recebeu

Memorial do CORE-MS
Além de Lionézio Duarte Rezende, o
SINRECOMS e o CORE-MS já homenagearam na categoria pioneirismo os seguintes representantes comerciais:
- Benedito Fortes Teixeira, que soma mais
de meio século de serviços prestados à
representação comercial (2007).
- Klaus Heinz Oskar Stürhk, que pertence a uma família que possui mais de um
século de serviços prestados à representação comercial (2007).
- João Teixeira da Cruz, que contabiliza
meio século de serviços prestados à representação comercial (2008).
- Edvaldo Machado Pedreira: mais de
meio século de trabalhos prestados à representação comercial (2009).
Os homenageados passam a fazer
parte do Memorial do CORE-MS, que
divulga no auditório do SINRECOMS
uma galeria de fotos com as personalidades que conseguiram fazer história
dentro da Representação Comercial.

Lionézio comemorou o reconhecimento profissional ao lado de sua família
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F IQUE POR DENTRO

SINRECOMS homenageia quatro décadas
de serviços prestados por Lionézio
m solenidade realizada no dia 30 de
setembro de 2011, às 20 horas, no
Pallaciu’s Eventos, Lionézio Duarte
Rezende teve o seu trabalho reconhecido
pelo SINRECOMS com o título de “Pioneiro da Representação Comercial”. O seu
nome entrou, de forma merecida, para a
galeria do “Memorial do CORE-MS”.
Divulgamos a seguir, a vitoriosa trajetória profissional de Lionézio Rezende,
que já soma quase quatro décadas de
serviços prestados à representação comercial do MS.
O representante comercial Lionézio
Rezende é casado há 35 anos com
Marilza de Carvalho Rezende, com
quem possui três filhos: Rodrigo, Diego
e Leonardo. Ele atua no segmento de
Materiais para Construção Civil e Indústria, este que ingressou na carreira
em outubro de 1975.
Em 1972, Lionézio recebeu um convite para trabalhar como oficce-boy em

E

Diego Rezende, Lionezio Rezende, Leonardo Rezende,
Rodrigo Rezende

um escritório de representações comerciais. “Este foi o cavalinho selado que
passou em minha porta. Prontifiquei-me
de imediato, perguntando: quando começo?”, considerou o representante.
No dia seguinte, antes
das 7 horas, lá estava Léo
em frente ao escritório comercial na Rua Antônio
Maria Coelho (entre as
ruas 14 de Julho e 13 de
Maio), o qual posteriormente, em dezembro de
1972, mudou-se para a
Avenida Mato Grosso,
onde trabalhou até 1995.
Em maio de 1973, surgiu uma vaga de “emissor
de pedidos” , que na época eram datilografados.
Léo assumiu a vaga e convidou seu irmão Jairo para

Denilson Hoff, Lionezio Rezende, Cleide Hoff

Lucimar Nunes, Arivanildo Rezende, Lionezio Rezende

Marilza, Lionézio, Jairo e Salete

assumir o cargo que exercia.
Em 1974, assumiu o cargo de chefe
do escritório e em 1975, depois de longa e atenta observação sobre o funcionamento do Sistema de Vendas e o
Custo X Benefício do mesmo, durante
uma conversa com o senhor Klaus
Sthürk, foi-lhe oferecida a oportunidade de ser vendedor, função que exerceu até 1995 na empresa Representações Comerciais Sthürk. Neste ano, Léo
desligou-se para se dedicar à sua própria empresa, criada em 1987, a Rodi
Comércio e Representações Ltda.
Dom familiar
Léo herdou o dom para as vendas
de sua mãe, Lisete, que foi vendedora
dos produtos Avon. O seu irmão Jairo
também é representante comercial.
Em sua trajetória profissional, além
da Representações Comerciais Sthürk

Carolina Calux, Lionezio Rezende, Tamara Guimarães Rezende

(de outubro de 1975 a julho de 1997),
Léo representou a Fortilit (de 1992 a
1998) e Dedini, Belgo Mineira hoje
Acelormittal (em 1994). Atualmente
representa a Belgo Bekaert Arames
(desde 2000), Jeruel Plásticos (desde
2000) e Arcelormittal (desde 1994).
Sua dedicação profissional já valeu
a Léo vários prêmios sobre vendas e,
em especial, sobre previsão de vendas
com acertos próximos dos 100%.
Hoje, Léo possui escritório montado
com todas as ferramentas necessárias
para o bom desempenho da profissão,
tanto tecnológicas como humana. “Estou cercado de ótimos profissionais: esposa, filho e secretária”, comenta com
orgulho o representante.
Além de bens materiais, Léo aponta
as amizades como suas grandes conquistas em sua profissão. Seu grande
sonho é ver sua empresa completar 50
anos e em atividade.

Izabel Cristina e Lionezio Rezende
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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 importância da forma escrita
nas relações da sociedade
tualmente são muitas as formas de
comunicação entre as pessoas, por
exemplo: via e-mail, telefone, entre outras, antigamente a palavra dita,
o arranjo verbal possuía validade como
costume praticado pela sociedade, a
palavra era respeitada, porém, sempre existiu alguma história de alguém
que perdeu todas as finanças por confiar somente na palavra de alguém
como promessa de algo.
Por esse motivo que como orientação jurídica recomenda-se sempre
pactuar de forma escrita como forma de garantia e precaução, pois, o
Direito, sobre contratos dispõe sobre
situações para proteger as partes de
boa-fé, disciplinando eventuais nulidades, vedação de cláusulas
abusivas, execução de contratos e indenizações em alguns casos, mecanismos estes que são utilizados muitas vezes judicialmente, por haver divergências entre as partes no con-

A

trato.
Ocorre que, nos contratos verbais,
há maior dificuldade em fazer prova
do pactuado entre as partes, e, para
exigir direitos reflexos de um contrato será necessário provar o que foi
combinado entre as partes deste.
Deste modo, mesmo permitido a
forma verbal de contratar, deve-se
preferir a forma escrita, fazendo assim prova do negócio, seja um contrato de Representação Comercial, um
contrato de compra e venda, ou, promessa de compra e venda, a prestação de serviços de um marceneiro, ou
seja, todo tipo de negócio onde os pactuantes possam sofrer prejuízo em decorrência do não cumprimento do pacto por uma das partes.
Assim, no caso de eventual
descumprimento contratual por algum
dos pactuantes, aquele que se sentir
prejudicado pode exigir do outro sua
contra prestação, primeiro amigavel-

mente, pode ser feito através de notificação extrajudicial, evitando acionar
o Judiciário, que está abarrotado de
demandas judiciais, porém, não surtindo efeito, este deverá ser acionado, sendo que a tentativa amigável de
solucionar o conflito servirá para instruir a causa.
Outra situação importante, que
também pode ser vista como contrato, que é objeto de freqüentes reclamações nos órgãos do consumidor
são as relações de consumo, onde a
forma escrita também deve prevalecer, nestas situações com a exigência da Nota Fiscal, muitas vezes o
consumidor esquece a Nota Fiscal do
produto no estabelecimento comercial, ou faz o extravio da mesma, neste
caso, a Nota Fiscal é a garantia para
postular direitos; e, quando diz respeito
a não relações de consumo, como por
exemplo o pagamento de tributos, o
recibo é necessário, quando for ne-

cessário postular algum direito, principalmente perante os órgãos públicos deve-se fazer por escrito através de requerimento em duas vias,
onde
ambas
deverão
ser
protocoladas, ficando uma com o requerente como prova da solicitação,
ou manifestação; recomendações estas que, se observadas, evitarão problemas futuros.
Todo contrato deve ser lido pelas
partes pactuantes na sua integra,
mesmo os contratos de adesão, apesar de serem não modificáveis, deixará a parte contratante ciente de
suas obrigações e direitos mediante
a assinatura do mesmo. Concluindo,
não se pode haver constrangimento
pelas partes na hora de pactuar, sendo o contrato entendido por ambas as
partes, que devem estar de boa-fé,
colaborando para evitar conflitos decorrentes do mesmo e construindo
um consciência honesta na sociedade.

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
29ª Festa Nacional da Uva - 16/02/2012 a
04/03/2012
44ª Feira Profissional de Presentes e Utilidades Domésticas - 27/02/2012 a 01/03/2012
38ª Exposição Agropecuária, Industrial e
Comercial de Umuarama - 01/03/2012 a 11/
03/2012
30ª Feira Internacional de Artesanato - 02/
03/2012 a 11/03/2012
10ª Feira Serrana da Moda - 05/03/2012 a
08/03/2012
13ª Feira Internacional do Agronegócio 05/03/2012 a 09/03/2012
2ª Feira Internacional de Produtos Têxteis
para o Lar - 06/03/2012 a 09/03/2012

8ª Feira Internacional da Qualidade em
Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para
a Indústria Moveleira - 06/03/2012 a 09/03/2012
37ª Feira da Moda Gestante, Infantil e
Infanto Juvenil - 06/03/2012 a 11/03/2012
10ª Feira de Negócios do Setor de Energia
- 06/03/2012 a 08/03/2012
10ª Feira Internacional de Revestimento 06/03/2012 a 09/03/2012
4ª Feira Internacional de Flexografia - 12/
03/2012 a 16/03/2012
9ª Feira Internacional de Caprinos e
Ovinos - 12/03/2012 a 16/03/2012
8ª Feira Internacional da Embalagem - 12/
03/2012 a 16/03/2012
12ª Feira Internacional de Joias Folheadas,
Brutos, Máquinas, Insumos e Serviços 13/03/2012 a 15/03/2012

5º Salão do Setor Imobiliário - 14/03/2012 a
18/03/2012
7ª Feira Internacional de Produtos e
Acessórios para Cozinha e Banheiro - 20/
03/2012 a 23/03/2012
6ª Feira Ferramentaria + Modelação +
Usinagem - 20/03/2012 a 23/03/2012
36ª Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e
Equipamentos para Calçados - 20/03/2012
a 23/03/2012
2012 Feira da Indústria Oceânica - 20/03/
2012 a 23/03/2012
8ª Feira do Setor Farmacêutico e 4ª Feira
Nacional do Setor de HPC - 21/03/2012 a
23/03/2012
2ª Feira Internacional de Animais e
Produtos Pet - 22/03/2012 a 25/03/2012

11ª Feira Internacional de Beleza, Cabelos
e Estética - 24/03/2012 a 27/03/2012
18ª Feira de Móveis - 26/03/2012 a 30/03/
2012
29ª Feira e Exposição do Vestuário - 26/03/
2012 a 29/03/2012
2ª Feira de Produtos e Serviços para
Infraestrutura - 27/03/2012 a 31/03/2012
20º Salão Internacional da Construção 27/03/2012 a 31/03/2012
2012 The Global Nutraceutical Event - 28/
03/2012 a 29/03/2012
2ª Feira de Produtos e Técnicas para
Scrapbooking - 28/03/2012 a 31/03/2012
40ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial - 28/03/2012 a 01/04/2012
3º Salão das Motos de Minas - 29/03/2012
a 01/04/2012

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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Diretoria do SINRECOMS aprova
Plano Estratégico 2012 a 2020
m reunião realizada no auditório
do sindicato (26/11), a diretoria do
SINRECOMS, de forma unânime,
aprovou o Plano Estratégico 2012-2020,
que foi apresentado pelo presidente José
Alcides dos Santos.
Além do presidente José Alcides dos
Santos, o encontro contou com as presenças do Superintendente interino da
FECOMÉRCIO/MS - Reginaldo
Henrique; do administrador financeiro Joelson Cândido dos Santos e de membros da diretoria do sindicato.
O superintendente interino Reginaldo
Henrique, durante sua apresentação, destacou que o SINRECOMS tem sido um
dos sindicatos do Estado que mais tem
se empenhado na implantação do SEGS
(Sistema de Excelência em Gestão Sindical).
Em sua exposição, o presidente José
Alcides apontou como ações a serem
desenvolvidas a favor da categoria: a criação do escritório virtual, projeto do Sistema de Certificação Digital, redução do
IPI para veículos de representantes comerciais, programa de capacitação, criação de site, marketing institucional, entre outros benefícios.
Um dos pontos colocados com ênfase durante a reunião foi a necessidade
de oferecer mais atrativos para que seja
possível aumentar o número de filiados,
valorizando com prestações de serviços
àqueles que contribuírem com o fortalecimento do sindicato.

E

Presidente José Alcides e Reginaldo Henrique (Fecomércio/MS) fizeram exposição do Plano Estratégico 2012 a 2020

mar um novo rumo, porque o que está
sendo utilizado aqui são técnicas atuais
de planejamento”.
Segundo Reginaldo Henrique, “hoje
juntamos a vontade da diretoria de trabalhar, o conhecimento dos representantes
e técnicas modernas de gestão para o sindicato”.
O próximo passo, informou
Reginaldo, é reunir os cerca de 20 projetos e definir as prioridades, que deverão
ser realizadas de forma urgente.

Apoio unânime
A reunião contou com apoio unânime dos membros da diretoria do
Elogios
O superintendente interino Reginaldo SINRECOMS. São eles: Oswaldo
Henrique declarou que ficou muito con- Fernandes (secretário), Waldeci Alves
tente com a participação expressiva da Batista (tesoureiro); suplentes: Grimaldo
diretoria. “O pessoal foi muito Macário da Cunha, Lionézio Duarte de
participativo, deu sugestões. Com certe- Rezende, Valdemiro Evaldo Hentschke;
za, a partir de agora o sindicato vai to- Conselho-fiscal efetivos: Jairo Jorge
Duarte de Rezende, Valdir
Cortez e João Rodrigues
Muniz; Conselho fiscal – suplentes: Arnaldo Stanke, Sérgio Koshi Tsukumi e
Amarildo de Souza.
Para Sérgio Koshi
Tsukumi, a reunião representou o primeiro passo para fomentar o fortalecimento do
sindicato, “e conforme o andamento do trabalho, vamos
fazer as correções necessárias, visando principalmente
incentivar o máximo possível a filiação de novos representantes comerciais. Este
Oswaldo Fernandes exibe título
plano estratétigo aprovado
conquistado pelo SINRECOMS
hoje tem que ser seguido à
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risca e com ênfase”.
Na visão de Jairo Jorge Duarte de
Rezende, o encontro foi proveitoso,
quando todos puderam externar suas
opiniões. “Por isso é importante a democracia, garantindo-nos a possibilidade de expor aquilo que pensamos. É imprescindível que haja conscientização
daquilo que é correto, fazendo com que
as pessoas assumam os seus compromissos para que possam reivindicar também os seus direitos”, comentou.
Segundo Jairo Rezende, o sindicato com o lançamento do Plano Estratégico 2012-2020 está dando um
primeiro passo muito importante.
“Todos nós que estamos à frente do
sindicato precisamos ter uma participação atuante e efetiva, procurando sempre fazer o melhor”. Ele
apontou ainda como meta prioritária
o aumento do número de filiados,
pois “somente com um expressivo
número de filiações é que conseguiremos ter as forças necessárias para
remarmos em águas turbulentas”.
Grimaldo Macário da Cunha também considerou a reunião produtiva.
Para ele, a aprovação do Plano Estratégico é um divisor de águas no sindicato. “É o início para alcançarmos efetivamente as metas propostas”, avaliou.
Outro diretor a considerar o encontro “de grande valor” foi Oswaldo
Fernandes, visto que “com o fortalecimento do sindicato teremos condições
de lutar com representatividade pelos
nossos direitos”.
Na avaliação de Valdir Cortez, as
metas de trabalho, à medida que fo-

rem colocadas em prática, contribuirão para a valorização da categoria.
Ele salientou que, “com a adesão ao
SEGs, ganhamos força. A parceria
com a Fecomércio/MS já trouxe resultados positivos para os representantes comerciais”.
“A reunião foi válida”, comentou
Valdemiro Evaldo Hentschke. De
acordo com ele, um dos pontos essenciais do Plano Estratégico é incentivar a filiação de mais representantes. “Mas para conseguir isso, o sindicato tem que oferecer mais atrativos”, disse.
Concordando com os demais diretores, Arnaldo Stanke defende que é
necessário oferecer mais benefícios
para atrair mais filiados.
Méritos
No final da reunião, o presidente
José Alcides distribuiu aos diretores do
Sinrecoms cópias dos projetos aprovados, bem como apresentou os títulos
conquistados pelo sindicato nos anos
de 2010 e 2011. São eles:
- Título de “Entidade Rumo à Excelência na Gestão Sindical” pela participação e desempenho no Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS) –
Ciclo 2011, conferido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
- Título de “Entidade Rumo à Excelência na Gestão Sindical” pela participação e desempenho no Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS) –
Ciclo 2010, conferido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
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Fatos Marcantes
Revista CONFERE divulga eventos
do SINRECOMS e do CORE-MS

A

Revista do Sistema Confere/
Cores, edição de nº 12, com circulação em dezembro de 2011,
divulgou em página inteira eventos promovidos pelo SINRECOMS, em parceria com o CORE-MS.
A primeira matéria a ser destacada
pela revista refere-se as comemorações
do Dia Pan-americano do Representante Comercial, dando um enfoque
especial à homenagem prestada ao representante Lionézio Duarte Rezende,
agraciado com o título de "Pioneiro da
Representação Comercial", ele que já
soma quatro décadas de serviços prestados.
A renovação da parceria entre
SINRECOMS, CORE-MS e SEBRAEMS para a promoção da segunda edição das comemorações do Dia Internacional da Mulher também ganhou
repercussão na revista. O evento está
agendado para o próximo dia 9 de março, às 20 horas, no auditório do
SEBRAE/MS.
Região Centro-Oeste
A Revista CONFERE trouxe como destaque da edição de dezembro uma série de matérias
especiais da Região Centro-Oeste. O Estado de Mato Grosso do Sul ganhou uma página
inteira de divulgação.

Sindasul cumprimenta
CORE-MS e
SINRECOMS pelas
ações de 2011
Por intermédio de e-mail enviado ao Departamento de Comunicação do CORE-MS, a presidente do
CRA/MS, Eliane Toniasso, representando também o
Sindasul, cumprimentou as diretorias do CORE-MS e
do SINRECOMS pelo trabalho realizado em 2011. A
seguir, divulgamos a mensagem:
“Parabenizamos o CORE-MS, juntamente com o
SIRENCOMS pela apresentação do informativo, bem
como pelas ações realizadas em 2011. Conte com nossa admiração e parceria. Forte abraço, desejamos êxito em suas realizações”.
O presidente do CORE-MS e do SINRECOMS,
José Alcides dos Santos, agradeceu a mensagem,
declarando ser recíproca a admiração do conselho e
do sindicato dos representantes comerciais para com
o trabalho realizado pelo CRA-MS e Sindasul.

12

CORE-MS participa de Encontro
Nacional dos Procuradores e
Advogados do Sistema Confere/Cores
O Conselho Federal
dos Representantes
Comerciais realizou,
em sua sede, no dia 24
de outubro, o Encontro
Nacional dos Procuradores do Sistema Confere/Cores. Drª Micheli
Salviano Urbanin representou o CORE-MS
durante o encontro.
De acordo com o
presidente do Confere, Manoel Affonso
Mendes, o Encontro é uma oportunidade
para troca de informações e amadurecimento profissional. “O Encontro de Procuradores faz parte da política de
integração entre os Conselhos Federal e
Regionais. A programação visa a troca de
experiências das atividades jurídicas, assim como do conhecimento dos assuntos comuns, inerentes aos Conselhos”.
Na primeira parte do evento, o procurador-geral do Core-RJ, João Paulo
Carneiro Saraiva proferiu uma palestra
sobre Dívida Ativa, e a advogada do
Core-RJ, Rachel Quintana Rua Duarte,
apresentou um estudo dos procedimentos administrativos preliminares à inscrição em Dívida Ativa e ao ajuizamento
da Ação de Execução Fiscal, realizado

Foto: Confere

pelo Regional fluminense. Foram abordadas questões que envolvem a dinâmica de contagem de prazo decadencial
e prescricional para a cobrança das anuidades e o atual entendimento do STJ
sobre temas relevantes.
Posteriormente, a procuradora-geral do Confere, Solange Azzi e o procurador-geral adjunto do Confere, Izaac
Pereira Inácio, fizeram as ponderações
a respeito das peculiaridades de cada
Conselho.
Na segunda parte do Encontro, foram debatidos assuntos sugeridos pelos Conselhos Regionais, como licitação e cotação, fiscalização do exercício
ilegal da profissão, gestão e responsabilidades do gestor público, mandatos e
processo eleitoral.

Confere realiza 4º Encontro Nacional dos
Contadores do Sistema Confere/Cores
Foto: Confere

O Conselho Federal dos Representantes
Comerciais realizou, em sua sede, no dia 19
de setembro, o 4º Encontro Nacional dos
Contadores do Sistema Confere/Cores. O
contador Márcio Rodrigues de Souza representou o CORE-MS.
A programação iniciou com o auditorchefe da Comissão Permanente de
Auditagem do Confere, Falb da Silva Nali,
que falou sobre a importância do cumprimento dos regulamentos e prazos estabelecidos, abordou as mudanças nas Resoluções
do Confere e expôs os Normativos do Tribunal de Contas da União (TCU).
O professor João Carlos da Costa FraO contador Márcio Rodrigues de Souza representou o
ga, diretor da Estrutural Consultoria Técnica em Administração Pública, apresentou as
CORE-MS durante encontro
principais alterações na Contabilidade Pública, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e, também, o projeto do novo Sistema Contábil do
Sistema Confere/Cores.
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