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Participe deste grande
evento dirigido à categoria
e conheça a cidade que
promove uma das mais
tradicionais festas de
atiradores do país!

Representantes comerciais
recebem carteiras profissionais
em solenidades realizadas
em oito cidades catarinenses
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EDITORIAL

expediente

10º Encontro Catarinense de
Representantes Comerciais trará
palestrantes de renome nacional
O Encontro Catarinense de
Representantes Comerciais é um
dos principais eventos nacionais
dirigidos à categoria. Promovido
desde 1999 pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Santa Catarina –
Core/SC, em parceria com os
sindicatos de representantes comerciais catarinenses, o evento
aborda questões relevantes ao
exercício da profissão e proporciona troca de experiências, conhecimento e confraternização.
A décima edição acontecerá nos dias 26 e 27
de setembro em Jaraguá do Sul, na Sociedade Cultura Artística – Scar, espaço considerado um dos
mais completos do gênero no Sul do Brasil. Em
2008, o Encontro será promovido em parceria com
o Sindicato dos Representantes Comerciais do
Norte e Nordeste de Santa Catarina – Sirenorte. A
novidade deste ano fica por conta da terceira entidade promotora: o Núcleo de Representantes Comerciais da Associação Empresarial de Jaraguá do
Sul – Acijs/Apevi.

Entre as atrações do 10º
Encontro, palestrantes de renome nacional. Além do “Show de
Vendas Bottini”, com Ciro Bottini, pioneiro em vendas pela TV
no Brasil e há mais de 15 anos
no primeiro canal totalmente
dedicado a vendas na América
Latina, o evento ainda trará a palestra Perspectivas da Economia
Brasileira”, com o economista
Mailson da Nóbrega, ministro da
Fazenda entre 1988 e 1990. E mais outros atrativos que integram a programação.
Está tudo pronto para o 10º Encontro Catarinense de Representantes Comerciais. E a exemplo de todas as edições do evento, novamente, o
Core-SC está subsidiando grande parte do valor da
inscrição, já que o Encontro é exclusivamente dirigido à categoria. Ainda há tempo para fazer inscrições.
Temos um Encontro marcado em Jaraguá do
Sul!
Grande abraço e até lá!

Flávio Flores Lopes, presidente do Core-SC.

Não pagou a anuidade porque deixou
de exercer a profissão?
Então providencie com urgência a baixa de seu registro!
Os representantes comerciais que não estão mais
exercendo a profissão devem providenciar a baixa do
registro no Core-SC, para evitar futuras “dores de cabeça”. Quem não dá baixa em seu registro fica sujeito à
cobrança judicial das anuidades, que acumulam a cada
ano se o Conselho não for oficialmente informado que
o representante deixou de exercer a atividade. Depois
de processo administrativo o valor devido entra na dívida ativa e em seguida é executado pela Justiça.
Para comunicar o desligamento da profissão, o
processo é semelhante tanto para representantes pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Nas duas situações, é preciso estar em dia com as anuidades. Para dar
baixa na documentação, o interessado também não
pode estar respondendo a processo disciplinar junto ao
Core-SC.

A devolução da carteira profissional é outra exigência, sendo que, na falta dela, o envolvido deve emitir uma declaração onde se responsabiliza pela nãodevolução do documento. E para completar o desligamento, é preciso apresentar um pedido formal de baixa de registro junto ao Core-SC pelo não exercício da
profissão.
No caso de empresas (pessoas jurídicas), também
é preciso comprovar a baixa na Junta Comercial do Estado - Jucesc, ou na Receita Federal, ou ainda alterar a
razão social, retirando a palavra representações, ou comunicando a mudança de sede para outro Estado. “Não
temos interesse em cobrar anuidades de quem não exerce mais a Representação Comercial, por isso fazemos
um apelo para que informem o Conselho”, explica o
coordenador do Core-SC, Rodrigo D. Moura Ferro.

Mais informações, na sede do Core-SC em Florianópolis ou nas delegacias regionais.
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Core-SC na Super Vendas 2008
O Core-SC foi um dos patrocinadores da 9ª edição do Super Vendas,
realizada no dia 14 de junho no Centrosul. O evento anual é promovido
pela Associação de Distribuidores e
Atacadistas Catarinenses – Adac e em
2008 reuniu atrações que agradaram
os mais de 1200 participantes – profissionais da área Comercial, a maioria, representantes comerciais e vendedores.
J.A Lievore, que já foi executivo de
empresas como Alpargatas e Topper,
proferiu a palestra “Vender sem segredo”. O professor Jair Santos abordou
o tema “Integração de Vendas e Entrega”. Já o jornalista e psicólogo Luiz
Carlos Prates, da RBS TV e Rádio CBN,

O presidente do Core-SC, Flavio Flores Lopes (foto), e o conselheiro Carlos
Antonio Borba, presidente do Sirecoi, compuseram a mesa de autoridades

falou sobre “A importância das Comunicações efetivas em Vendas”.
O humorista André Damasceno,
o magro do Bonfa, arrancou boas risadas da platéia, que recebeu troféus

pela equipe melhor uniformizada,
mais animada e mais numerosa. Para
completar, um carro zero foi sorteado
entre os participantes no encerramento do Super Vendas 2008.

BLUMENAU

Core-SC faz pesquisa
de escolaridade
entre filiados
As oito delegacias regionais do
Conselho realizaram simultaneamente pesquisa de escolaridade entre os filiados ao Core-SC. A coleta
de dados aconteceu através de envio
de e-mails, contato telefônico e abordagem nos postos de atendimento
instalados no estado. Num universo
de aproximadamente 15 mil registros ativos de pessoa física, 767 pesquisas foram respondidas, o que corresponde a 5% deste total.
A pesquisa apontou que 56% dos
filiados têm 2º grau completo ou 3º
grau incompleto. Já os que têm 3º
grau completo representam 35%.
Outros números que resultaram da
pesquisa: 1º grau completo, 3%; 2º
grau incompleto, 5%; 2º grau completo, 35%; 3º grau incompleto, 21%.

Diretor do Core-SC é destaque em campanha pela
duplicação da BR-470 no Jornal de Santa Catarina
O diretor secretário do Core-SC
e presidente do Sirecom de Blumenau, Paulo Roberto dos Santos, foi
capa do Jornal de Santa Catarina na
segunda-feira, dia 28 de julho. Ele é
um dos cinco “Correspondentes
470”, ação que integra campanha
promovida pelo veículo do Grupo
RBS e denominada “Prioridade do
Vale – Duplicação BR-470”. Além do
representante comercial, outros quatro profissionais - bombeiro socorrista, caminhoneira, policial rodoviário federal e operador de guincho –
condutores e trabalhadores que es-

tão na linha de frente da BR e que
vão relatar a rotina e as dificuldades
que encontram ao trafegar pela rodovia.
Abaixo, depoimento do diretor
secretário do Core-SC, Paulo Roberto
dos Santos, na edição que inaugurou
a seção do jornal que será publicada
durante o mês de agosto.
“Hoje, eu conheço bem o problema da BR-470 porque viajo muito
para o Paraná e o Rio Grande do Sul,
além de cidades aqui da região. De
Blumenau a Rio do Sul, por exemplo,
são 100 quilômetros. Num dia você

leva uma hora e em outro, duas,três
horas para chegar lá. Sempre que você
viaja pela rodovia, tem que se programar e botar uma margem maior de
tempo, o que causa perda de produção. Você espera fazer duas,três visitas durante a manhã, mas, devido ao
tráfego, consegue fazer uma só. Chega um determinado momento em que
você perde, seguramente, uma hora
pra atravessar um pequeno trecho da
rodovia, a 10km/h. Pra mim, o trecho mais crítico e que precisaria ser
duplicado é de Blumenau até Rio do
Sul.”

Presidente do Core-PR vem a SC assistir
solenidade de entrega de carteiras
O presidente do Core-PR, Paulo Cesar Nauiack, esteve na Delegacia Regional do Core-SC em Joinville no
mês de junho, acompanhado de diretor e funcionárias
do Conselho paranaense.
O Objetivo da visita foi participar da solenidade de
entrega de carteiras profissionais promovida pelo CoreSC em suas oito regionais instaladas no estado. Segundo
Paulo, o Core-PR também pretende entregar as carteiras
profissionais através de solenidades. “Viemos aqui para
aprender”, declarou aos novos representantes comerciais o presidente do Core-PR, que fez parte da mesa de
autoridades do evento.
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Diretor do Core-SC
foi agraciado com
troféu Garra de Ouro
Um dos momentos mais
aguardados da 40ª edição da
Francal ocorreu na noite de 2 de
julho, no auditório Elis Regina,
do Parque Anhembi, em São Paulo/SP. Através do portal
www.exclusivo.com.br, do Grupo
Sinos - que edita o jornal Exclusivo e as revistas Lançamentos e
Lançamentos Indústria - lojistas
de todo o Brasil elegeram os representantes comerciais de melhor performance em suas regiões de atuação.
Entre os profissionais que receberam o troféu Garra de Ouro,
o diretor tesoureiro do Core-SC,
Tarcísio da Silva Oliveira, representante da Converse/All Star, foi
o grande agraciado pelo estado de
Santa Catarina.

CURSOS TECNÓLOGOS DE GESTÃO EM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Core-SC promove
aula inaugural
da 18ª turma no estado

Em quatro anos,
Conselho catarinense
consolidou ação que
proporciona formação
superior à categoria

As aulas da turma 4 da Uniasselvi Blumenau começaram em agosto

Turma 3 da Uniasselvi teve início em fevereiro
Os 41 alunos foram prestigiados em fevereiro por “veteranos” de
outras turmas de cursos tecnólogos
em Gestão de Representação Comercial, como Francisco Xavier Garcia, que se formou na turma 1 da
Univali Itajaí. Também participaram do evento, dirigentes do CoreSC: o presidente Flávio Flores Lopes, o vice-presidente, Orivaldo Besen, e o diretor-secretário e delegado regional, Paulo Roberto dos Santos, que também é presidente do
Sindicato dos Representantes Comerciais de
Blumenau - Sirecom. Além de falar aos calouros sobre a atuação do Conselho e do Sindicato, as duas entidades ofereceram, respectivamente, pasta personalizada e coquetel que
possibilitou contato mais direto entre as lideranças da categoria e os novos alunos.
Entre eles, Nelmar de Souza, 42 anos, de
Jaraguá do Sul, representante comercial na área
de construção pré-fabricada em concreto. Na
profissão há 17 anos, parou de estudar aos 22

anos. “Houve grande evolução em tecnologia e
comunicação e para me manter no mercado de
trabalho cada vez mais competitivo, tive que me
mexer”. Convidado a fazer o curso por outros
amigos e companheiros de profissão - João Neri
e João Carlos Cavichioli - ele conta que quando
precisava preencher uma ficha, tinha vergonha
de colocar na escolaridade, “segundo grau”.
“Hoje tenho nível superior incompleto e logo terei grande orgulho em escrever nas fichas, nível
superior completo”.
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Unoesc abriu
primeira
turma em Joaçaba
A parceria entre Core-SC, Sindicato Regional das Empresas de Representação Comercial e dos Representantes Comerciais Autônomos - Sindrecom e Universidade do
Oeste de Santa Catarina – Unoesc possibilitou a instalação do curso no Meio-Oeste catarinense.
A aula inaugural aconteceu no dia 7 de
março, no auditório da Universidade em Joaçaba. Os 24 calouros da Unoesc foram recepcionados pelo presidente do Core-SC, Flávio Flores Lopes, e pelo presidente do Sindrecom e delegado regional do Conselho, Ruy
Nuernberg. Os acadêmicos aproveitaram a
oportunidade para fazer questionamentos a
respeito da profissão aos representantes das
duas entidades de classe. Também prestigiaram os novos alunos a coordenadora do curso, professora Tânia Durigon, e o assessor jurídico do Sindrecom, Roni Edson Fabro. Coquetel foi oferecido pelo Sindicato.

CURSOS TECNÓLOGOS DE GESTÃO EM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Univali São José promoveu aula inaugural da turma 5
“Dos tecnólogos da Univali, o
que mais me identifico é o de Representação Comercial. Aprendi a
admirar a categoria a partir da instalação da primeira turma. Às vezes assisto à aula porque gosto de
estar com vocês”. Assim o coordenador do curso, professor dr. Alexandre Moraes Ramos, recebeu a

turma 5 na aula inaugural em fevereiro. Os alunos ainda foram recepcionados pelo Core-SC: o presidente Flavio Flores, o vice-presidente, Orivaldo Besen, e o coordenador, Rodrigo D. Moura Ferro, também aluno da turma 4 da Univali
São José. Foram distribuídas pastas personalizadas aos calouros.

Trote solidário na
Univali São José
As turmas 3 e 4 da Univali São José promoveram na
semana da Páscoa o Trote Solidário dos cursos de Representação Comercial. Os alunos arrecadaram brinquedos
doados às crianças do Hospital Infantil Joana de Gusmão,
em Florianópolis.
Mais solidariedade - A turma 4 -”Turma do Sucesso”
- realizou em março ação solidária no Lar de Zulma, que
abriga idosos e fica próximo ao campus da Univali São José.
Além de arrecadarem donativos como tapetes, lenços umedecidos, fraldas geriátricas, calçados, roupas, colchão, bolsa térmica, o grupo conseguiu material para a
confecção
de oito bancos e fez mutirão para
pintar os muros da entidade, além de
passar o dia
com os idosos.

Costela em fogo de chão, oferecida pelo acadêmico Lucas
Sidinei de Souza, foi o cardápio do primeiro encontro da
“Turma do Sucesso”da Univali São José, realizado na
Associação da Copal. Outra atividade extracurricular foi a
visita técnica a um call center.

Turma de Lages
ganhou novas instalações
A nova unidade da Uniasselvi em Lages funciona no prédio do
antigo Seminário Diocesano, na av. Papa João XXIII, 1352, Bairro Petrópolis. O local oferece espaço para biblioteca e laboratório de Informática. O curso em Lages é certificado pela Uniasselvi e coordenado
pelo Instituto Educatore de Estudos Econômicos e Empresariais.
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Cursos de oratória em
Joaçaba e Chapecó
Falar de maneira interessante,
convincente e eficaz é habilidade
que todo profissional precisa desenvolver. Por conta dessa necessidade, o Core-SC investiu em dois
cursos de oratória com 20 horas/
aula, promovidos em julho para as
turmas da Unoesc Joaçaba e Unochapecó.
Em Chapecó, o curso foi minis-

trado pela professora Divanira dos
Santos Cólvero, pós-graduada em
Jornalismo e Magistério Superior,
que também é comunicadora na
Rádio Oeste Capital. Técnicas foram
ensinadas e aplicadas na prática,
proporcionando mais segurança na
hora de falar em público. No encerramento do curso, cada aluno
faz breve apresentação pessoal.

Joaçaba

Chapecó

Na platéia, o presidente do
Core-SC, Flavio Flores Lopes, acompanhou as apresentações dos acadêmicos das duas universidades.
“Eles falaram sem ansiedade ou
nervosismo e ninguém gaguejou
ou se embaraçou, demonstrando
segurança”.
O Sindrecom ofereceu coquetel aos alunos da Unochapecó, na
noite de 25 de julho, e almoço a

PALESTRA GRATUITA EM ITAJAÍ

3ª Jornada
Universitária dos
Representantes Comerciais

A arte de
vender e
atender bem
Este foi o tema da palestra do
professor Mazola Tenca, promovida
em julho na Univali pelo Core-SC e
Sindicato dos Representantes Comerciais de Itajaí e Região - Sirecoi, com
o apoio da Universidade. O ingresso era um quilo de alimento não perecível e toda a arrecadação foi revertido a Casa da Esperança, em
Camboriú.
“O objetivo deste trabalho é refletir sobre a Representação Comercial como profissão e sua importância”, destacou o palestrante, que falou sobre as competências exigidas
hoje para exercer a atividade, entre
outras abordagens. Dirigido aos representantes comerciais, outros profissionais da área de vendas e aos alunos dos tecnólogos de Representação
Comercial e interessados em fazer o
curso, o evento reuniu mais de 104
pessoas.
“Por saber com antecedência da

turma da Unoesc Joaçaba, no dia
26, sábado.
“Gestor em Foco” – Este é o
título do informativo editado em
junho pela turma 2 da Unochapecó, na disciplina Comunicação Empresarial. Entre as notícias, o 10º
Encontro Catarinense de Representante Comerciais e “A Festa”, promovida pela turma em junho, na
única sexta-feira 13 de 2008.

Evento acontecerá
paralelamente ao 10º Encontro

palestra, pude reorganizar meus
compromissos para vir à Itajaí”, disse Édson César da Rosa, 36 anos,
morador de Garopaba, representante comercial de confecções e acessórios há mais de cinco anos. Ele pretendia ingressar no curso no ano
passado, mas precisou adiar o projeto. Depois de assistir à palestra,
Édson se inscreveu na turma 6 da
Univali São José. “É uma realização
pessoal ter um curso superior e também necessidade de maior conhecimento e capacitação profissional

para enfrentar um mercado cada vez
mais competitivo.”
O palestrante - Mazola Tenca é
formado em Matemática pela Unisantana de São Paulo, pós-graduado
em Psicopedagogia pela Unerj de Jaraguá do Sul, e em Gestão Empresarial pela Furb/Fundação Fritz Muller
de Blumenau. Atua há mais de 15
anos como professor e coordenador
de gestão. Profere palestras, ministra aulas em cursos de pós-graduação e seminários e programas de capacitação.
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Para congregar as 14 turmas
dos tecnólogos de Gestão em Representação Comercial que estão
em andamento no estado, o
Core-SC promoverá a 3ª edição da
Jornada Universitária dos Representantes Comerciais, no dia 27
de setembro, sábado, em Jaraguá
do Sul.
Mais de 200 alunos da Univali Itajaí, Univali São José, Uniasselvi / Instituto Educatore de
Assuntos Econômicos e Empresariais (Blumenau e Lages),
Unesc (Criciúma), Unoesc (Joaçaba) e Unochapecó (Chapecó)
terão a oportunidade de assistir
a grandes palestrantes como
Mailson da Nóbrega e Ciro Bottini, além da apresentação do Grupo Teatral Gat´s “Tanto Trabalho
paa Nada – Os Descartados”.

CURSOS TECNÓLOGOS DE GESTÃO EM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Mais três turmas formadas em SC
UNIASSELVI BLUMENAU
FOTOS: WWW.CONSOLIEVENTOS.COM.BR - (47)3521-0881-3522-1336

A turma 2 se formou no dia 8 de dezembro, no
Clube Doze de Agosto, em Florianópolis, local
onde aconteceu colação de grau e baile.

Juramento
Os 58 formandos da primeira turma aberta
na universidade colaram grau dia 15 de
dezembro, no Teatro Michelangelo, na
própria Uniasselvi, em Blumenau. O baile
aconteceu na Artex.

Vonei Imhoff, Mérito
Estudantil

Baile

UNIVALI ITAJAÍ
WWW.NOVAERAFORMATURAS.COM.BR - (48) 3348-1610

A colação de grau dos 38 formandos aconteceu em 15 de
março no Teatro Adelaide Konder, na Univali. O baile foi
realizado no Clube Almirante Barroso.

Pai e
filho:
Francisco
Xavier
Garcia e
Fernando
Wachholz
Garcia

Günther Stein – mérito estudantil Uniasselvi

O presidente do Core-SC,
Flávio Flores Lopes, paraninfo
da turma, com Vânia Maria
Dagnoni Gonçalves Ribeiro,
juramentista e Mérito
Estudantil.

Baile
Baile
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FOTOS: WWW.POLLYFORMATURAS.COM.BR - (47) 33232988

UNIVALI SÃO JOSÉ

Evento deve
reunir mais
de 700
participantes

O Encontro Catarinense de Representantes
Comerciais é um dos principais eventos nacionais
dirigidos à categoria, já que reúne dirigentes de
entidades representativas e profissionais de
diferentes estados. Promovido desde 1999 pelo
Conselho Regional dos Representantes Comerciais
do Estado de Santa Catarina – Core/SC, em parceria
com os sindicatos de representantes comerciais
catarinenses, o evento aborda questões relevantes
ao exercício da profissão e proporciona troca de
experiências, conhecimento e confraternização.
Em 2008, o Encontro será promovido em parceria
com o Sindicato dos Representantes Comerciais do
Norte e Nordeste de Santa
Catarina - Sirenorte, e com o
Núcleo de Representantes
Comerciais da Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul
– Acijs/Apevi, nos dias 26 e 27
de setembro, em Jaraguá do
Sul, na Sociedade Cultura
Artística – Scar.
São cerca de 10.000 metros
quadrados de área construída,
distribuídos em sete pisos. A edificação surpreende
pelo arrojo no estilo arquitetônico, que se destaca
pela multiplicidade de ambientes dedicados às
diferentes manifestações. O grande teatro oferece
943 lugares e sua acústica está entre as melhores
do país. O prédio é climatizado, tem elevadores de
serviço e para o público, rampas de acesso a
portadores de necessidades especiais, poltronas
diferenciadas e estacionamento gratuito.
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL
DIA 26/09 – SEXTA-FEIRA
15h

Abertura do credenciamento

20h

Solenidade de abertura

21h

Boas-vindas de Vicente Donini, presidente
do Conselho de Administração da Marisol
S.A e diretor da Fiesc, entre outras atividades.

21h30min

Formado em Jaraguá do Sul, o Quarteto é composto por dois
violinistas, um violista e um violoncelista. Entre janeiro e
fevereiro de 2007, se apresentou na Holanda e Alemanha, onde
o repertório de Música Popular Brasileira fez grande sucesso.
Além de valorizar a música de seu país, o Quarteto também se
destaca quando o tema é trilha sonora de filmes, característica
incomum para um grupo de cordas. O objetivo é aproximar a
música clássica/erudita
do maior número de
pessoas, como forma
de inclusão social e
cultural.

“Show de Vendas Bottini”
Ciro Bottini é pioneiro em vendas pela
TV no Brasil. Está há mais de 15 anos
no primeiro canal totalmente
dedicado às vendas na América Latina.

11h45min

Almoço

14h

“Perspectivas da Economia Brasileira”
Mailson da Nóbrega é economista, foi ministro da
Fazenda entre 1988 e 1990. Analisará as
transformações institucionais dos últimos 20 anos e
seus efeitos no sistema financeiro, empresas e
economia. Além de projeções dos principais
indicadores econômicos e tendências para 2008,
apontará os riscos dos diferentes cenários.

16h

Apresentação teatral
do Grupo Gats
“Tanto Trabalho pra
Nada - Os Descartados”
Instigante, a peça
pretende mostrar que a vida pode
ser encarada como um espetáculo e a cada dia um novo show.

O Grupo Gats nasceu em 1987, com o objetivo de formar platéia e levar cultura
e lazer ao público de Jaraguá do Sul e região. A partir daí, produziu e apresentou
diversos espetáculos que fazem parte do seu repertório e se apresentou em diversos festivais de teatro, conquistando premiações, como o Festival Universitário de Teatro de Blumenau, Mostra Paschoal Carlos Magno e Festival Nacional de
Teatro de Campos dos Goytacazes – RJ.

DIA 27/09 – SÁBADO
9h

10h

Painel: Núcleo de Representantes Comerciais da Acijs-Apevi;
Sirenorte.

17h30min

Encerramento
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INSCRIÇÕES
R$100,00

Acesso total a programação do evento para representante comercial devidamente inscrito e em situação regular
junto ao Core. O representante comercial pode inscrever um acompanhante pagando mais R$ 100,00. O valor da
inscrição não inclui hospedagem.
Inscrições “on line”, pelo site www.coresc.org.br ou em um dos nove postos de atendimento do Core-SC

Florianópolis: (48) 3224-0379 core@coresc.org.br;
Blumenau: (47) 3340-4710; coreblumenau@coresc.org.br;
Chapecó: (49) 3328-3863 corechapeco@coresc.org.br;

Criciúma: (48) 3433-1657 corecriciuma@coresc.org.br;
Itajaí: (47) 3346-1392 coreitajai@coresc.org.br;
Joaçaba: (49) 3522-1146 corejoacaba@coresc.org.br;

Joinville: (47) 3434-4650 corejoinville@coresc.org.br;
Lages: (49) 3224-3944 corelages@coresc.org.br;
São José: (48) 3241-0871 coresaojose@coresc.org.br

Hotéis credenciados
• Saint Sebastian Flat - www.saintsebastian.com.br - Jaraguá do Sul - SC
Apto Duplo Luxo/Superior - R$ 140,00 - diária - com taxas de serviço
Apto Triplo Luxo/Superior - R$ 176,0 - diária - com taxas de serviço
Garagem - R$ 7,00 - diária.
Inclui - Café da manhã

• Hotel Etalan - www.hoteletalan.com.br - Jaraguá do Sul - SC
Apto Single cama casal - R$ 88,00 - diária - sem taxas de serviço
Apto Single cama solteiro - R$ 91,00 - diária - sem taxas de serviço
Apto Duplo - R$ 112,00 - diária - sem taxas de serviço
Apto Triplo - R$ 151,00 - diária - sem taxas de serviço
Inclui - Café da manhã

• Kayrós Business Hotel - www.kayroshotel.com.br - Jaraguá do Sul - SC
Apto Single Superior - R$ 162,00 - diária - com taxas de serviço
Apto Double Superior - R$ 192,00 - diária - com taxas de serviço
Garagem - R$ 7,00 - diária
Inclui - Café da manhã

• Hotel Andardac - www.hotelandardac.com.br - Guaramirim - SC
Apto Single Luxo - R$ 49,50 - diária - sem taxas de serviço
Apto Duplo Luxo - R$ 74,00 - diária - sem taxas de serviço
Apto Triplo Luxo - R$ 100,00 - diária - sem taxas de serviço
Inclui - Café da manhã

• Mercure Apartments - www.accorhotels.com.br - Jaraguá do Sul - SC
Apto Single Suíte Luxo - R$ 161,00 - diária - com taxas de serviço
Apto Double Suíte Luxo - R$ 174,00 - diária - com taxas de serviço
Apto Triplo Suíte Luxo - R$ 206,00 - diária - com taxas de serviço
Café da manhã opcional - R$ 12,00 por pessoa.

• Hotel San Bernardino - www.sbhotel.com.br - Guaramirim - SC
Apto Single - R$ 55,00 - diária - sem taxas de serviço
Apto Duplo - R$ 75,00 - diária - sem taxas de serviço
Apto Triplo - R$ 95,00 - diária - sem taxas de serviço
Inclui - Café da manhã

HOSPEDAGEM, PASSAGENS AÉREAS, TRASLADOS, PACOTES E TOURS
www.cosmos.com.br | cosmos@cosmos.com.br
[47] 2106-0101 | 2106-0100 | 2106-0130.
REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

APOIO
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SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS

Representantes comerciais
recebem carteiras profissionais
em todo o estado
Lages

Exemplo
Em Jaraguá do Sul, Antonio Anselmo
Pereira, recebeu sua primeira carteira
do Core-SC em agosto de 1992.
Providenciou a baixa do registro
quando deixou de atuar como
representante comercial. De volta
à profissão, ele procurou novamente
o Conselho para regulamentar sua
atividade, conforme determina
a lei nº 4.886/65.
Chapecó

Motivação
Em Itajaí, a solenidade de
entrega de carteiras
profissionais realizada contou
com um atrativo a mais. Por
iniciativa do delegado regional
do Core-SC e presidente do
Sirecoi, Carlos Antonio Borba,
foi promovida palestra
motivacional com o professor
Mazola Tenca, que reuniu mais
de 70 pessoas.

Convidados
As solenidades são prestigiadas
por convidados. Em Joaçaba,
entre os convidados que já
compuseram a mesa – ao lado do
presidente do Sindicato Regional
das Empresas de Representação
Comercial e dos Representantes
Comerciais Autônomos
(Sindrecom), Ruy Nuernberg, e do
presidente do Core-SC, Flavio
Flores Lopes - o presidente
regional da Associação dos
Distribuidores e Atacadistas
Catarinenses - Adac, Jaime
Balestrim, e o líder da primeira
turma do tecnólogo em Gestão de
Representação Comercial da
Unoesc, Ozinei Dina Costa.

Em família

Itinerante

O professor José Antonio Lacerda,
do Instituto Educatore de Estudos
Econômicos e Empresariais, que
oferece o curso tecnólogo de
Representação Comercial em
Lages, prestigiando nos novos
representantes comerciais do
Planalto Serrano.

Para facilitar a vida do representante
comercial, o Core-SC oferece a
possibilidade de fazer o registro em um
dos nove postos de atendimento do
Conselho instalados no estado e
participar da solenidade para entrega
da carteira profissional na delegacia
regional do Core-SC mais próxima ou
mais apropriada a sua rotina de
viagens.
O calendário de solenidades está
sempre disponível no site
www.coresc.org.br.
Mas atenção! Para participar da
solenidade é estritamente necessário
agendar a presença pelo menos uma
semana antes da data do evento.
Um bom exemplo é o representante
comercial Carlos Alexandre Fernandes,
que fez seu registro na sede, em
Florianópolis, e como logo após mudou
de região de atuação, participou da
solenidade em Lages.

Marcos Tadeu Wolff estava
aniversariando no dia da entrega de
carteiras em Lages, 5 de abril, e
levou a esposa Sandra Regina Macedo
e os dois filhos.
Outra aniversariante era
Carolina Schweitzer Moraes, que
completava 6 anos. Ela e o irmão Vitor,
9 anos, acompanharam o pai na
solenidade, o veterinário e novo
representante comercial Cácio do
Nascimento, que fez seu registro para
trabalhar no segmento da Agroindústria.
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Em Jaraguá do Sul, Rudiberto Busch,
55 anos, formado em Ciências
Contábeis com pós-graduação em
Administração Industrial, e o filho
Carlos Eduardo, 28 anos, formado
em Sistemas de Informação,
receberam suas carteiras
profissionais na mesma solenidade
realizada na Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul - Acijs.
Há dois anos, a representada de
Rudiberto solicitou dedicação maior e
foi aí que Carlos Eduardo passou a
dividir com ele a região norte e
nordeste do estado. Segundo o pai,
hoje o filho ganha no mínimo três
vezes mais que no emprego que
conseguiu após concluir a faculdade.

Aprovadas contas do 2° trimestre
Os membros titulares da Comissão Fiscal do
CORE-SC estiveram reunidos no dia 18 de
agosto, na Associação Empresarial de Jaraguá
do Sul – Acijs, em Jaraguá do Sul, para
analisar a prestação de contas do Conselho.
Em reunião plenária com diretores e
delegados do CORE-SC, a Comissão Fiscal
divulgou aos presentes parecer favorável,
alegando “regularidade absoluta”.
ATIVO

Balanço
Patrimonial
Comparado
Exercício:
2007

Títulos
Ativo financeiro
Disponível
Bancos c/ movimento
Caixa econômica federal
Banco do Estado de Santa Catarina
Disponível vinculado a aplicações financeiras
Bancos c/ vinculadas a aplicações financeiras
Caixa econômica federal
Realizável
Devedores da entidade
Resultado pendente
Soma do Ativo Financeiro
Ativo permanente
Bens patrimoniais
Bens móveis
Equipamentos e material permanente
Bens Intangíveis
Créditos
Dívida ativa
Soma do Ativo Permanente
Soma do Ativo Real
Ativo Compensado
Total:

Exercício
2006

2007

Variações
Pra Mais Pra Menos

17.099,72
112,23

6.214,99
30,15

10.884,73
82,08

53.246,02

1.072,51

52.173,51

53.103,89
58,12
123.619,98

56.954,45
64.272,10

130.173,93
1.050,00

166.514,70
1.050,00

36.340,77

7.529.109,32
7.660.333,25
7.783.953,23

8.063.475,95
8.231.040,65
8.295.312,75

534.366,63

7.783.953,23

8.295.312,75

574.557,96

3.850,56
58,12

63.198,44

PASSIVO
Títulos

Florianópolis, 31/12/2007
Flavio Flores Lopes
Presidente
CPF: 006.257.360-87
Terezinha Emilia Turnes
CPF: 179.285.679-20
Técnica em Contabilidade
CRC-SC: SC010384/0-8

Passivo financeiro
Dívida Flutuante
Restos a pagar
Depósitos de diversas origens
Consignações
Entidades públicas credoras
Resultado pendente
Credores da entidade
Provisões
Soma do Passivo Financeiro
Soma do Passivo Real
Saldo Patrimonial
Patrimônio
Passivo Compensado
Soma do Passivo Compensado
Total:

Exercício
2006

2007

Variações
Pra Mais Pra Menos

39.627,13
20.997,75
7.066,45
68.146,87

29.298,15
27.961,67
5.928,32
72.358,37

4.726,14
51.073,91
191.638,25
191.638,25

6.072,61
72.926,41
214.545,53
214.545,53

1.346,47
21.852,50

7.592.314,98

8.080.767,22

488.452,24

7.783.953,23

8.295.312,75

522.826,63
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10.328,98
6.963,92
1.138,13
4.211,50

11.467,11

DICAS DE HOSPEDAGEM
HOTEL REZENDE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

Hotéis
oferecem
preços
especiais
para
representantes

HOTEL MAICHEL – ERVAL VELHO/SC
Apartamentos com tv, frigobar e aquecimento
central. Estacionamento, café da manhã e wireless.
• Apto para uma pessoa com cama de
solteiro a R$ 25,00 e com cama de casal
a R$ 30,00.
• Apto para duas pessoas, duplo ou casal, a
R$ 44,00.
Reservas somente pelos fones:
(49) 35421608 / 35421547.
Rod. BR-282, km 374, 222,
Distrito Industrial, Erval Velho/SC.
www.hotelmaichel.com.br.

Pequeno hotel com ambiente familiar, em local tranqüilo, na região da Grande Curitiba,
em São José dos Pinhais, próximo ao Parque
Industrial da Wolkswagen/Audi. Apartamentos
com tv, estacionamento, café da manhã. Consulte sobre o cartão fidelidade com Aroldo, que
garante que os preços praticados no Hotel
Rezende são inferiores aos da concorrência,
mas com o mesmo padrão de acomodações.
Oferece descontos aos filiados ao Core-SC.
Apto individual – R$ 23,00; apto duplo – R$
40,00; apto casal (1 pessoa) – R$ 35,00; apto
casal (2 pessoas) - R$ 40,00.
Rua José Trevisan, 1283, São Marcos, São
José dos Pinhais. Fone (41) 3382-9179
hotelrezende@yahoo.com.br

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS

VERTICAIS

1

1

2

3

4

5

6

7

Símbolo do voltampére / o
Gálio em Química
Que é partidário do
liberalismo / indivisível /
planta de infrutescência
carnosa comestível
(Fig.) Indivíduo que se
destaca em qualquer
atividade / sexta nota da
escala musical /
personalidade /
antepassado de cristo
posterior a Davi
Abreviatura de Dr. / ação /
quarta nota da escala
musical
Abreviatura latina: ante
meridiem / sufixo
diminutivo / abreviatura de
eletomagnético / prefixo\;
falta, privação / sigla do
estado do Acre
Rodrigo Dornbush
de....Ferro, coordenador do
Core-SC / muito seu /
pequena ilha banhada de
algum lado por um rio e de
outro os outros por levada
ou corrente que sai do
mesmo rio.
A classe dos cléricos.

2
3

4
5

...Flores Lopes, presidente do
Core-SC.
Dar balidos.
(Psican.) as tendências de
origem hereditária ou individual
/ a alta ou a negação do bem.
....José Rombaldi, membro da
diretoria do Sireflop.
Sinal para avisar de algum
perigo.

Colaboração: Lauro Limas

6
7

8
9

Universidade do Oeste de
Santa Catarina.
Substância doce, muito
viscosa, produzida pelas
abelhas.
Interjeição de surepresa,
admiração.
Instrumento de sopro com
vários orifícios que se toca
fazendo-o correr por entre os
lábios de uma extremidade e
outra.

10

11
12

.....Edmundo Pacheco,
presidente do Sistema
Fecomércio/SC.
Aquilo que é injusto, que é
ilícito.
Peixe do Brasil.

Respostas
Horizontais: 1-GA;2-liberal, um, ananás; 3-as, la, it, er; 4-dr, ato,fa; 5-am, im, em, na, ac; 6-moura, resseu, insua; 7-clero. Verticais: 1-flavio, 2-balar; 3-es, mal; 4-Valdir; 5-alarme; 6-unoesc; 7-mel; 8-eu; 9-gaita; 10-antonio;
11-nefas; 12-aracu.
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NOTÍCIAS DOS SINDICATOS

Sirenorte lança selo
comemorativo aos
60 anos de fundação
Memória: primeiras reuniões
O Sindicato dos Representantes Comerciais do Norte e Nordeste de Santa Catarina - Sirenorte completou 60 anos de fundação no dia 13 de julho. Para
marcar tão significativa data, um
selo comemorativo foi lançado
pela entidade que hoje é a maior organização sindical da categoria no estado.
Mas tudo começou em1948,
com a reunião de alguns representantes comerciais que fundaram a Associação dos Viajantes
de Joinville – Avijo. Mais tarde, a
Associação deu lugar ao Sirenor-

te, que foi instalado numa sala
no Edifício Manchester, de propriedade do Sr. Rodolfo Piaz. Somente em 1997 o sindicato adquiriu uma sala no Centro Co-

mercial Cidade de Joinville, no
centro da cidade.
Em 2003, com o objetivo de
proporcionar maior conforto
aos associados, o Sirenorte

inaugurou a atual sede com 200
metros quadrados de área construída, num terreno de 1.000
metros quadrados. Em 2005 foi
desenvolvido o planejamento
estratégico e deste projeto surgiram as seguintes realizações:
maior divulgação do sindicato
através de site, folder e informativo atualizados; além da realização de eventos como a Festa
Junina e o Torneio entre Associados, promovidos na sede do
sindicato, e o Jantar Dançante,
que acontece nos melhores salões de Joinville.

Siresul comemora
10 anos com paella
Fundado em 13 de julho de
1998, o Sindicato dos Representantes Comerciais do Sul do Estado de
Santa Catarina Siresul comemorou
10 anos no dia 12 de julho com
deliciosa paella de frutos do mar,
servida na Sociedade Recreativa
Mampituba. A animação da festa ficou por conta do Dj Giba e da Banda Pagoderia 197. A entrada para
associados do Siresul foi gratuita,
mas o evento foi aberto a inscritos
no Core-SC não filiados ao Sindicato, pelo valor de R$ 25,00 o casal.
Histórico - Até 1998, o Sul do

Estado era amparado pelo Sindicato dos Representantes Comerciais
da Grande Florianópolis - Sireflop,
então denominado Sindicato dos
Representantes Comerciais da
Grande Florianópolis e Sul do Estado. Criado por um grupo de 13
pessoas, o Siresul é o mais novo
sindicato da categoria em Santa
Catarina. Teve como primeiro presidente Laureci Volpato, que ficou
no cargo por cinco anos. João Hilário assumiu a presidência no período entre 2003 e 2006.
O atual presidente é André Luiz

Dalforno, que permanece até 2009.
“Hoje os representante comerciais
estão mais conscientes e participativos que há 10 anos e sabem que
só assim podemos fazer a diferença”, destaca.
Entre os planos da atual dire-
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toria, está construir uma sede social e qualificar a categoria através
dos cursos superiores tecnólogos.
“Nós não somos vistos como empresários e muitas vezes nem temos consciência disso, mas somos”, destaca André.

BLUMENAU

Sirecom e Delegacia
do Core-SC estão
em novo endereço

FLORIANÓPOLIS

Sireflop desenvolve
planejamento estratégico
O professor Antônio Navalho,
diretor do Senac, coordenou quatro reuniões de trabalho que reuniram diretores e associados do
Sireflop entre os meses de abril e
maio na sede do sindicato. Estes
encontros serviram para fazer um
diagnóstico da entidade, analisando aspectos internos e externos,
que apontaram pontos positivos
e negativos.
Os associados que atenderam
ao convite se dividiram em grupos que discutiram as diferentes
frentes de atuação do Sireflop. A

O Sindicato dos Representantes Comerciais de Blumenau e Região – Sirecom adquiriu sede própria na rua Daniel
Pfaffendorf, 165, bairro Itoupava Seca. O Sindicato está atendendo em novo endereço desde março. No local também
funciona a Delegacia Regional do Core-SC em Blumenau.
O imóvel foi reformado pelo Sirecom e agora conta com
auditório para palestras, Espaço do Representante, área de
lazer com churrasqueira, sala de reuniões e de diretoria,
departamento jurídico e departamento administrativo. O telefone continua o mesmo da antiga sede: (47) 3340-4710.

partir daí, foram definidas Missão
e Visão e levantados subsídios
para que o professor Antônio Navalho desenvolva propostas de
projetos nas diferentes áreas do
Sindicato. O próximo passo é a
apresentação destes projetos à
diretoria da entidade no dia 29 de
agosto.
Visão: “Com sede própria, ser
referência no estado, duplicando
nossa representatividade até
2013”. Missão: “Promover a
união da categoria para seu fortalecimento e desenvolvimento”.

ITAJAÍ

Sirecoi tem nova diretoria
O Sindicato dos Representantes Comerciais de Itajaí e
Região – Sirecoi conta com nova diretoria desde o dia 2 de
junho. A cerimônia de posse do novo presidente, Carlos
Antônio Borba, e demais integrantes, foi prestigiada por
presidentes de sindicatos de outras regiões do estado e
também por dirigentes do Core-SC, como o presidente Flavio Flores Lopes e o vice-presidente Orivaldo Besen.
Novos convênios – Desde que assumiu o Sirecoi, a
nova diretoria liderada por Carlos Antônio Borba, já estabeleceu uma série de novos convênios para beneficiar seus
associados: Unimed, Uniodonto, Agemed, consultório de
Psicologia, assistência Jurídica, postos de combustível e
despachante.
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