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Palestra com
o hipnólogo
Fabio Puentes

Evento vai
trazer grandes
atrações
nacionais

Palestra-show que
apresenta técnicas
modernas e
eficazes de
comunicação,
com apoio
em Hipnose,
Imagenharia, Pensamento Lateral,
Estado Mental Alerta e Programação
Neurolinguística - PNL.

E mais...
Profissão em Debate

Painel abordará temas
relacionados ao exercício
da profissão

Grupo
Tholl, com o
espetáculo
Exotique
Espetáculo vibrante,
marcado por
magia e
acrobacias, e que
brinca com a estética,
a linguagem
e a forma do
novo circo.

Realização

Show do Coral Criança Feliz
Música, dança e interpretação. Assim é o espetáculo
do Coral Criança Feliz, de Criciúma. Em 17 anos de
história são sete cd’s, um dvd e cerca de 80 shows
por ano em grandes eventos por todo o país.
Patrocínio

Sorteio de
uma moto
Dafra
Apache
150 cc!

EDITORIAL

Esperamos por você no
12º Encontro Catarinense de
Representantes Comerciais!
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 – CORESC, 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.
Para a décima segunda edição já estão
confirmadas as presenças de dirigentes

de sindicatos e COREs
de diferentes regiões do
país. Ao longo destes 12
anos o evento se consolidou como um importante
fórum de discussões de
temas relevantes para a
categoria. E em Criciúma
não será diferente!
Representante comercial! CORE-SC e Siresul
estão prontos para recebê-lo no evento
que reunirá atrações de renome nacional.
Temos um Encontro marcado em
Criciúma!
Grande abraço e até lá!

Flávio Flores Lopes, presidente do Core-SC.
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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 CoreSC, 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 interessado deve emitir uma declaração
onde se responsabiliza pela não devolução 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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Blumenau
Rua Daniel Pfaffendorf, 165, bairro Itoupava Seca
CEP: 89030-120 - (47) 3340-4710
E-mail: coreblumenau@coresc.org.br
Chapecó
Av. Getúlio Vargas 1.748, sala 5, Cesec
CEP: 89805-100, (49) 3328-3863
E-mail: corechapeco@coresc.org.br
Criciúma
Rua Desembargador Pedro Silva, 540, sala 301
CEP: 88802-30088802-300 - (49) 3433-1657
E-mail: corecriciuma@coresc.org.br
Itajaí
Rua Brusque, 219, 1º andar, sala 13
CEP: 88302-001 – (47) 3346-1392
E-mail: coreitajai@coresc.org.br
Joaçaba
Rua 15 de novembro, 371, sala 601, Ed. Erman Center
CEP: 89600-000 (49) 3522-1146
E-mail: corejoacaba@coresc.org.br
Joinville
Rua Inácio Bastos, 780, Bucarein
CEP: 88203-310 – (47) 3434-4650
E-mail: corejoinville@coresc.org.br
Lages
Rua João de Castro, 97, sala 33
CEP: 88501-160 - (49) 3224-3944
E-mail: corelages@coresc.org.br
São José
Rua Osni João Vieira, 522, Campinas
CEP: 88101270 – (48) 3241-0871
E-mail: coresaojose@coresc.org.br
Horário de atendimento do CORE-SC:
segunda, quarta e sexta-feira, das 8 às 12h e
das 13h30min às 17h30min.
Terças e quintas das 8 às 12h e
das 13h45min às 17h30min

Foto: Alberto Neves

Projeto de lei propõe reduzir indenização de representantes comerciais

ALESC comemora 40 anos do Sicom Chapecó
O Sindicato do Comércio
Varejista de Chapecó (Sicom)
foi homenageado no dia 25
de maio, em sessão solene
no Plenário Osni Régis, na
Assembleia Legislativa. A
indicação do deputado Jorginho Mello, vice-presidente
da Casa, festejou os 40 anos
de fundação da entidade. O
presidente do CORE-SC, Flavio
Flores Lopes, integrou a mesa
de autoridades. “O comércio
varejista é o elo entre a cadeia
produtiva e o consumidor. É,
portanto, vital para o bom
funcionamento da nossa eco-

nomia. E o Sicom representa a
vitalidade desse elo, por isso,
merece nossa homenagem”,
declarou Jorginho.
Fundado em 23 de maio
de 1970, o Sicom realiza intenso programa de ações em
favor da economia de Chapecó e região, especialmente na
representação da categoria e
nas atividades relacionadas
ao suporte operacional das
empresas do comércio. Ações
de cunho político voltadas
para ampliar a representatividade do sindicato e do setor
que representa, firmando a

Sessão solene alusiva
aos 15 anos da ADAC

A Assembléia Legislativa
promoveu sessão solene em
homenagem aos 15 anos da
Associação dos Distribuidores
e Atacadistas Catarinenses –
ADAC, no dia 3 de agosto, no
Plenário Osni Régis. O presidente do CORE-SC, Flavio Flores
Lopes, prestigiou o evento e fez
parte da mesa de autoridades.
No dia 27 de julho, a ADAC
completou 15 anos de atuação,

liderando ações que buscaram
a valorização do segmento,
juntamente com o seu progresso e reconhecimento. Hoje,
os atacadistas e distribuidores
catarinenses sentem-se mais
valorizados, a atividade está
mais moderna e organizada,
contribuindo para o desenvolvimento econômico do setor
e para a economia como um
todo.

importância que a classe do
comércio tem para a atividade econômica, a geração de
empregos e a contribuição
ao desenvolvimento regional,
também são desenvolvidas
pela entidade.
A área de abrangência do
Sicom envolve os municípios
de Chapecó, Águas de Chapecó, Águas Frias, Arvoredo,
Caxambu do Sul, Cordilheira
Alta, Coronel Freitas, Cunhataí, Formosa do Sul, Guatambu, Irati, Jardinópolis, Lajeado
Grande, Marema, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Pal-

mitos, Pinhalzinho, Planalto
Alegre, Quilombo, Santiago
do Sul, São Carlos, Saudades,
União do Oeste e Xaxim.
Caderno Especial - O
CORE-SC também prestou
homenagem ao sindicato
do oeste catarinense, grande parcerio do Conselho em
diversas frentes de atuação,
publicando mensagem em
caderno especial alusivo à
data, editado pelo Diário
do Iguaçu.

ADAC promoveu Super
Vendas 2010 em Joinville
A 11ª Edição do Super Vendas – 2010 aconteceu no dia 19
de junho no Pavilhão da Expoville, em Joinville. O presidente do
CORE-SC, Flavio Flores Lopes, integrou a mesa de autoridades,
acompanhado dos presidentes Francisco Gomes de Oliveira
(Sirenorte) e Carlos Antonio Borba (Sirecoi), que também são
delegados regionais do CORE-SC nas regiões de Joinville e Itajaí,
respectivamente. O governador Leonel Pavan e o prefeito de
Joinville, Carlito Merss, também prestigiaram o evento. Entre as
atrações da Super Vendas 2010, os palestrantes Dalmir Sant’Anna
e Fábio Marques, além do Grupo de Teatro Seu Chico e da Dupla
Sertaneja Universitária, Rony e Ravel.
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CORE-SC e Univali
promovem palestra
gratuita com diretor
da Marisol

“A importância da Qualificação Profissional para o Mercado de Varejo
e Vendas” foi o tema da palestra do diretor executivo da Marisol S.A,
Roberto Keiber. O evento promovido pelo CORE-SC e Univali na noite
de 12 de agosto, no auditório da Univali Biguaçu, reuniu cerca de
70 pessoas. Roberto Keiber é graduado em Administração de
Empresas e Gestão Financeira pela Universidade Luterana do Brasil.
Exerceu a gerência de Vendas da Marisol S.A por três anos e foi
Representante Comercial das marcas do Grupo por 17 anos.

Os participantes foram
recepcionados com coquetel

O vice-presidente CORE-SC,Orivaldo Besen, e
a professora Mestre Luciana Merlin Bervian,
diretora do Centro de Ciências Sociais AplicadasGestão, deram boas vindas aos participantes.
Também integraram a mesa de abertura do evento:
Professor Dr. Valério Cristofolini, coordenador do
Curso de Administração do Centro de Ciências
Sociais Aplicadas – Gestão nos campi Biguaçu e
São José e dos Cursos Sequenciais e Superiores
de Tecnologia na Unidade Kobrasol; conselheiro do
CORE-SC e presidente do Sireflop, João Pedro da
Silva Rosa; conselheiro do CORE-SC e presidente
do Sirecoi,Carlos Antônio Borba; e o vicepresidente do Grupo Espírita A Caminho da Luz,
Jeferson Folganis.
No encerramento
do evento,
CORE-SC
e Univali
homenagearam
Keiber pela
gentileza em
aceitar o
convite para
ministrar a
palestra.

O público pode fazer perguntas a Roberto Keiber

O ingresso foi um quilo de
alimento não perecível. Os
donativos foram entregues
ao vice-presidente do Grupo
Espírita A Caminho da Luz,
Jeferson Folganis. Ao todo
foram 81 quilos de alimentos.

MBA em Gestão Estratégica de Varejo e Vendas – A professora mestre Vanderléia Martins Lohn, coordenadora do MBA na Univali Kobrasol, apresentou o novo curso, que tem início previsto para Setembro/2010. As aulas serão,
preferencialmente, a cada quinze dias, nas sextas-feiras à noite e aos sábados durante o dia. Ex-alunos de graduação da Univali
têm 15% desconto nas mensalidades e filiados ao CORE-SC têm 10% de desconto (não cumulativos). Inscrições nas secretarias
dos cursos de Pós Graduação ou via Correios. Informações: Unidade Kobrasol (48) 3211-2020 / Campus Itajaí (47) 3341-7534,
posgrad@univali.br. / www.univali.br

CORE REVISTA | AGOSTO 2010 | 4

A partir de sua
ampla experiência
na área comercial,
Keiber falou sobre
o que o mercado
exige hoje de um
profissional de vendas
Cada vez mais o diferencial
das empresas está nas
pessoas. Competitividade
será alcançada com
conhecimento. A informação
destrói incertezas. Hoje,
as quatro empresas mais
valorizadas do mundo são
de informação. Temos que
reconhecer a importância das
redes sociais”.

Cursos Superiores
de Tecnologia
em Gestão de
Representação
Comercial

A turma promoveu ação social no Lar de Zulma, que abriga
idosos no bairro Campinas, em São José, no dia 24 de julho. Os
donativos foram arrecadados entre os formados.

Os 20 acadêmicos da quarta turma da
Univali São José se formaram no dia
19 de junho no Clube de Oficiais em
Florianópolis. O presidente do CORESC, Flavio Flores Lopes, foi patrono
da turma e o coordenador geral do
Conselho, Rodrigo Dornbusch de Moura
Ferro, foi o aluno agraciado com a
medalha de Mérito Estudantil.

Faculdade Cenecista promove aula inaugural
com palestra em Joinville

“Estou diretor, mas gosto
mesmo é de vender”.
“Temos 150 representantes
hoje e neste grupo eclético,
mais de 50 profissionais
têm entre 10 e 30 anos de
empresa.”
“Estamos recrutando
representantes comerciais em
todo o Brasil e é nesta hora
que descobrimos como está
a oferta de bons profissionais
da área no mercado. A
diferença hoje é que não
temos tempo para treinar”.
“A atuação do CORE em
Santa Catarina é algo que
não existe. Boa parte dos
representantes comerciais
acredita que estar 100%
legalizado é despesa. A
Marisol cobra o registro por
entender que esta é a forma
correta”.

“Sucesso em Vendas: uma questão de sorte?” A partir
desse e outros questionamentos, o palestrante Luiz
Marinho ministrou palestra para calouros da nova turma
do curso Tecnólogo em Gestão Comercial da Faculdade
Cenecista de Joinville, na noite de 5 de agosto, na
própria FCJ, com entrada franca.

O palestrante é formado em Tecnologia
Mecânica pela Fatec-SP. Atuou durante 20
anos em treinamento e desenvolvimento
de pessoas em grandes empresas como
Votorantim, Mitsubishi Motors, General
Motors, SKY e GVT. É professor em Técnica de
Vendas na FCJ e também do Senac Joinville.

Formandos da Unesc apresentam TCCs em bancas
A formatura da primeira turma
de Gestão Comercial da Unesc foi
realizada no dia 27 de agosto às 19h,
no Auditório Ruy Hülse, no campus
da Universidade em Criciúma. A patronesse da turma foi a professora
Elenice P. Juliani Engel, coordenadora
dos Cursos de Tecnologia em Gestão,
e o paraninfo foi o delegado regional
do CORE-SC, Laureci Volpato.

Curso
da Unesc
recebe
conceito
4 do CEE

Treze
formandos
fizeram suas
defesas de
trabalhos de
conclusão
de curso

O curso de Gestão Comercial da Unesc recebeu conceito quatro - a pontuação
máxima é cinco - do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e foi
reconhecido por mais quatro anos, de acordo com o parecer 144 e resolução
nº 42/2010. A comissão de avaliação de reconhecimento do CEE esteve na
universidade em julho. O curso foi criado em agosto de 2007.
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Solenidade de Entrega de Carteiras Profissionais

Evento é promovido todo mês nas
delegacias regionais do CORE-SC

Solenidade promovida em Joinville

O delegado regional de Itajaí e região,
Carlos Antonio Borba, em solenidade
realizada em julho e que reuniu mais de
30 novos representantes comerciais.

Meire Martins da Silva, recebendo
certificado de participação das mãos
do delegado regional do CORE-SC na
Região de Joaçaba, Ruy Nuernberg.
A solenidade realizada em julho teve
como convidados o presidente da
Câmara de Vereadores, Francisco
Moreira Lopes, e Anelize Brancher,
do Núcleo de relações com o
mercado do Senac Joaçaba.

Juramento do Representante Comercial na
solenidade realizada em julho em São José.
Solenidade promovida no mês de agosto em Chapecó.

Solenidade promovida em Criciúma no mês de julho

Família Theodoro Antonio Sutil.

Pascoal Vitor da Silva Engel recebendo carteira
de Elenice Padoin Juliane Engel, coordenadora
dos cursos Tecnológicos da Unesc.
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Peterson Baldin Brasil recebendo carteira
profissional de Ane Milanezi Cacciatori
Maccarine, da Unimed Criciúma.

Core-SC estuda abertura de
Delegacia Regional em Canoinhas
O presidente do Conselho
Regional dos Representantes
Comerciais do Estado de Santa Catarina - CORE-SC, Flavio
Flores Lopes, recepcionou
um grupo de representantes comerciais da região de
Canoinhas e Mafra num café
da manhã que foi oferecido
na quinta-feira, 27 de maio,
no Hotel Planalto em Canoinhas, para estudar a real
possibilidade de instalar a
nona Delegacia Regional do
CORE-SC no estado e assim
aproximar o Conselho da
categoria que atua ou reside
na região. “Hoje o posto de
atendimento mais próximo
da região de Canoinhas e
Mafra é a Delegacia Regional
de Joinville, distante cerca
de 200km”, comenta Flores,
presidente que deflagrou a
descentralização do Conselho
catarinense em 1994, com a
abertura de duas Delegacias
Regionais em Blumenau e
Joinville.
Hoje, o CORE-SC tem
unidades de atendimento
também nas cidades de São

Representantes
comerciais
das cidades
de Mafra,
Porto União
e Canoinhas
participaram do
café da manhã

José, Itajaí, Criciúma, Lages,
Joaçaba e Chapecó, além
da sede da entidade situada
em Florianópolis. “A descentralização tem facilitado em
muito a vida dos quase 20
mil representantes comerciais
ativos filiados ao Conselho”,
completa Flores, que esteve
acompanhado do Delegado
Regional do Core-SC em
Joinville, Francisco Gomes de
Oliveira.
Além dos filiados da região, o CORE-SC convidou

para o evento autoridades locais. O secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Juliano Seleme, destacou durante o evento a importância
da instalação do Conselho
na região. “Temos o maior
interesse. Faremos o que
estiver ao nosso alcance para
que este projeto seja concretizado”. Segundo Seleme, a
categoria dos representantes
comerciais é organizada e de
suma importância no desenvolvimento econômico não só
do município, mas do país.

Nove municípios: 800
representantes comerciais
São 800 representantes
comerciais devidamente registrados nos 9 municípios que
integram a região. Entre os
filiados que aceitaram o convite do CORE-SC para o café
da manhã, estavam presentes
representantes comerciais das

Mantenha seus dados atualizados!
Representante comercial! Mantenha seus
dados cadastrais atualizados junto ao CORE-SC,
através do site www.coresc.org.br

cidades de Mafra, Porto União
e Canoinhas.
Marcia Teresinha Pires
Cenci, de Canoinhas, é sócia
do mardio na representação
de equipamentos para Avicultura e Suinocultura. O casal
está começando na profissão
e considera muito importante trabalhar de forma legal.
Formada em Serviço Social,
Marcia é mãe de três crianças.
A família que veio do oeste catarinense está em Canoinhas
há seis anos.
Já o representante comercial João Albino é de
Porto União, mas recebeu sua
carteira profissional em solenidade realizada em São José,
onde também fez seu registro
em 2005. “Seria um grande
ganho para a categoria que
mora e atua na região de Canoinhas”, avaliou João Albino,
que representa equipamentos
de climatização.

m fio
Internet senais do CORE-SC
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Evento vai
trazer atrações
nacionais!
PROGRAMAÇÃO 2010
SEXTA-FEIRA, 17 de setembro

o cérebro. O desafio é equiparar o funcionamento da
mente ao do método científico, trazendo o mistério da
mente ao nível de curiosidade, vendo um problema e
focando a solução.

19h – Solenidade de abertura
20h – Show do Coral Criança Feliz
Música, dança e interpretação.
Assim é o espetáculo do Coral
Criança Feliz, de Criciúma.
Em 17 anos de história
são sete cd’s, um dvd e
cerca de 80 shows por ano, em eventos como o Festival
Internacional de Dança de Joinville e a 36ª Fenachamp
– Garibaldi/RS, além de abrir shows nacionais como Ana
Carolina, Daniela Mercury, Daniel, Rita Lee, Roberto Carlos.
O Coral também realiza turnês pelos estados da Bahia, Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.
21h30min – Coquetel oferecido pelo evento

SÁBADO, 18 de setembro
9h – Painel “Profissão em Debate”
Explanação sobre temas relacionados ao exercício da profissão.
12h – Almoço oferecido pelo evento
14h – Hipnólogo Fabio Puentes: palestra envolvente, com
momentos de reflexão e inspiração.
Hipnólogo clínico, atua na área Esportiva e Empresarial,
com mais de 130 apresentações na televisão brasileira
e 85 em emissoras estrangeiras. A palestra-show tem
linguagem simples e lúdica. Totalmente
interativa, apresenta técnicas mais
modernas e eficazes de comunicação,
com apoio em Hipnose, Imagenharia,
Pensamento Lateral, Estado Mental Alerta
e Programação Neurolinguística PNL.
Para Puentes, a mente humana pode
ser concebida como um sistema de
processamento da informação, muito
similar ao de um computador digital,
com um hardware auto-configurável:

15h30 min - Coffee break oferecido pelo evento
16h – Grupo Tholl, com o espetáculo Exotique
Exotique é um espetáculo vibrante,
unindo magia, imagens marcantes
e acrobacias. As surpresas
para o público são muitas,
do começo ao fim do
espetáculo. São 16
artistas em cena, entre
malabaristas, acróbatas,
equilibrista e palhaço.
Exotique mostra um figurino
requintado, inspirado em países
variados, peças deslumbrantes que
ganham um toque mágico na atuação de
cada um dos artistas. Coreografias, malabarismos e
efeitos de cores e luzes criam um universo ousado a cada
movimento.
É um espetáculo que brinca com a estética, a linguagem e
a forma do novo circo.
Grupo Tholl - Fundado em 1987, o grupo de Pelotas
(RS) mistura técnicas de circo, ginástica olímpica, teatro e
dança. O elenco de 16 artistas - entre adultos, adolescentes
e crianças – trará performances com acrobacias,
malabarismo, técnicas de clown e números aéreos. O
grupo já se apresentou por quatro sábados consecutivos
no Caldeirão do Huck e nos programas do Faustão e da
Xuxa, entre outros.

Sorteio de uma moto
DAFRA APACHE 150 cc
entre os participantes
presentes no auditório.
Outros brindes serão
sorteados durante o evento.

Realização

Apoio
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INSCRIÇÕES
Até 10/09/2010

R$ 95,00

Acesso total à programação do evento para inscritos no CORE. O representante comercial pode
ainda inscrever um acompanhante pagando o mesmo valor, ou seja, mais R$ 95,00. O valor da
inscrição não inclui hospedagem.

A partir de 11/09/2010

R$120,00

Acesso total à programação do evento para inscritos no CORE. O representante comercial pode
ainda inscrever um acompanhante pagando o mesmo valor, ou seja, mais R$ 120,00. 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
Favorecido:
SIRESUL - 12º ENCONTRO
CNPJ 02.651.864/0001-07

Informações
para depósito

Caixa Econômica Federal
Agência Criciúma/SC - 0415
Conta nº 2723-6

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

HOSPEDAGEM - Hotéis credenciados no site www.coresc.org.br

PASSAGENS AÉREAS, TRASLADOS, PACOTES E TOURS
www.americadosol.com | e-mail: americadosol@americadosol.com | [48] 3224-7707 | 3232-7066

Nome*

Campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório

FICHA DE INSCRIÇÃO

Acompanhante
CORE nº*		

UF

Segmento de atuação*
Endereço*
Complemento

Bairro*

Cidade*

UF*	CEP*

Fone/Fax	Celular
e-mail
Nome para crachá (Titular)*
Nome para crachá (Acompanhante)
Enviar por fax para uma das unidades do CORE-SC, juntamente com comprovante de depósito.
Patrocínio
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PATROCINADORES

Bruno Breithaupt assume
Fecomércio-SC gestão 2010-2014
A nova diretoria da Fecomércio-SC tomou posse
no dia 6 agosto no Espaço
Tuguá do Costão do Santinho
Resort, em Florianópolis. O
empresário Bruno Breithaupt
continua à frente da entidade
na gestão 2010-2014, depois
de assumir a presidência da
Fecomércio-SC em março de
2009, após o falecimento do
ex-presidente Antônio Edmundo Pacheco.
Breithaupt destaca que
é missão primordial da Fecomércio analisar todas as
questões que angustiam o
empresariado do comércio
de bens, serviços e turismo
catarinense e buscar soluções.
“É cada vez mais evidente
os problemas de base que
vem minando a capacidade
produtiva do empresariado
catarinense, com questões de
efeito imediato e devastador,
como a alta carga tributária,
a complexa legislação fiscal
e outras questões que vem
emergindo ao longo do tempo e que, cada vez mais, afetam a nossa sociedade”.
Na Federação do Comércio, Breithaupt consolidou
parcerias, expandiu a atua-

Fotos: Ro Reitz

Cerca de 800 pesssoas prestigiaram o evento

ção do SESC, do Senac e da
Fecomércio nos municípios
catarinenses, por meio dos 63
sindicatos patronais filiados, e
também intensificou a comunicação com a administração
estadual, encaminhando pleitos e solicitações da categoria
que representa e debatendo

O conselheiro do CORE-SC, Laureci
Volpato (Siresul),vice-presidente da
Fecomércio-SC na Região Sul, com
esposa e o presidente Breithaupt

soluções junto ao poder público. Foram instaladas ainda as
câmaras setoriais do Comércio de Material de Construção
e de Turismo.

Diretores e conselheiros do CORE-SC na diretoria da Fecomércio-SC: Paulo
Roberto dos Santos (Sirecom), vice-presidente de Serviços; Francisco
Gomes de Oliveira (Sirenorte), suplente; João Pedro da Silva Rosa (Sireflop),
suplente; Ruy Nuernberg (Sindrecom), suplente; acompanhados na foto
pelos presidentes Bruno Breithaupt (Fecomércio-SC), Flavio Flores Lopes
(CORE-SC) e Ivo Zanetti Junior (Siresul).

Rádio Eldorado AM 570 chega a 55
municípios do Sul Catarinense
A Rádio Eldorado AM 570 kHz é sediada
em Criciúma mas seu sinal, com 5.000 watts
de potência, alcança 55 municípios do Sul
Catarinense, além de parte do Norte do Rio
Grande do Sul. Apenas em solo catarinense
atinge cerca de 790 mil habitantes, sendo que
neste contexto, mais de 180 mil domicílios
possuem rádios.
Com uma programação diária centrada
na informação, as ondas da Rádio Eldorado
atingem os mais diversificados setores da
sociedade, abordando assuntos como prestação de serviços, política, economia, esporte,
cultura e lazer.

Breithaupt é diretor Administrativo e Financeiro do Comércio e Indústria Breithaupt
S.A, conselheiro da Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul (Acijs),
conselheiro do Hospital e Maternidade de Jaraguá do Sul,
presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Jaraguá
do Sul e Secretário da Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL)
de Jaraguá do Sul. Formou-se
em Administração de Empresas pela Fundação Educacional da Região de Joinville
(FURJ), com pós-graduação
em Administração Financeira
pelo Centro Universitário de
Jaraguá do Sul (Unerj).

Dirigentes do CORE-SC e Siresul na sede da
Rádio Eldorado, em Criciúma, com o radialista
João Paulo Messer, que leva as primeiras
notícias do dia a milhares de catarineses: seu
programa é um canal aberto com o ouvinte.
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Sancionada lei que fixa
anuidades e taxas para
os Conselhos Regionais
O presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, sancionou a Lei nº 12.246, de
27 de maio de 2010, que altera dispositivos
da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
que regula as atividades dos representantes comerciais.
A Lei nº 12.246 dispõe sobre a fixação
de limites para o valor das unidades, taxas
e emolumentos devidos pelos profissionais
da categoria e pelas pessoas naturais e
jurídicas aos Conselhos Regionais dos
Representantes Comerciais em que estão
registrados.
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Hotéis
credenciados
DELUPO
APART HOTEL

Sindicatos da categoria em SC
oferecem promoções para evento

Luxo Single:
R$100,00 + taxas
(4% de ISS e 5% de serviço)

Luxo Duplo:
R$140,00 + taxas

Pacote promocional SIRECOM:
Inscrição + Transporte + Hospedagem
Inscrições efetuadas até dia 09/09 = 3X de R$ 85,00 com cheque
Interessados devem entrar em contato com Margareth, pelo fone (47) 3322-3294.

(4% de ISS e 5% de serviço)
www.delupoaparthotel.com.br
reservas@delupoaparthotel.com.br

Fone:(48) 3461-5858

Promoção SINDRECOM:
O Sindicato está oferecendo ônibus gratuito para o evento.

Single: R$142,00

Pacote promocional SIREFLOP:
Sócio e acompanhante:
Taxa de incrição + transporte + hospedagem = 3X de R$ 50,00 (cinquenta reais)
valor por pessoa.
Não associados ao SIREFLOP, mas que tenham inscrição no CORE-SC:
Taxa de inscrição + transporte + hospedagem = 3X de 70,00 (setenta reais)
valor por pessoa.
Obs: interessados deverão comparecer ao SIREFLOP para fazerem suas inscrições, que será
efetuada apenas mediante a entrega de 3 cheques pré-datados, que serão descontados,
respectivamente em 15 de outubro, 15 novembro e 15 dezembro.
Tratar com Cristiane ou Marivan, pelo fone (48) 3241-0871

5ª Jornada Universitária dos Representantes
Comerciais será promovida em Criciúma
Evento acontecerá paralelamente ao 12º Encontro
Catarinense de Representantes Comerciais
Para congregar as turmas dos tecnólogos em Gestão de Representação Comercial e Gestão Comercial que estão em
andamento no estado, o CORE-SC promoverá a 5ª edição da Jornada Universitária
dos Representantes Comerciais, no dia 18
de setembro, sábado, em Criciúma, pa-

MERCOPLAZA

ralelamente ao 12º Encontro Catarinense
de Representantes Comerciais.
Os acadêmicos terão a oportunidade
de assitir a grandes atrações nacionais,
como a palestra com o hipnólogo Fabio
Puentes e espetáculo Exotique, do Grupo
de circo-teatro Tholl.
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Duplo: R$195,00
www.mercoplaza.com.br
eventos@mercoplaza.com.br

Fone: (48) 3439-5151

ÍBIS
Single: R$89,00 + R$11,00
(valor café da manhã)

Duplo: R$89,00 + R$11,00
(valor do café por
pessoa)
www.ibishotel.com
ibiscriciuma@accorhotels.com.br

Fone: (48)2102-9000

APOLO XVI
Standart: 1 pessoa - R$ 75,00
Single: R$95,00
Duplo: R$125,00
Triplo: R$160,00
www.hotelapoloxvi.com.br
hotelapoloxvi@hotelapoloxvi.com.br

Fone: (48) 3437-4782

Assessoria jurídica nas
Delegacias Regionais
O assessor jurídico do
CORE-SC, Eduardo Roberto
Vieira, continua prestando
atendimento a representantes
comerciais nas Delegacias Regionais, no segundo semestre
de 2010. Nos dias 11 e 12 de
julho, Dr. Eduardo recebeu
12 filiados em Joinville. Nos
dias 25 e 26 de agosto foi a
vez da Regional de Blumenau ser contemplada com a
visita do assessor jurídico do
CORE-SC.

Os representantes comerciais de cada região são comunicados antecipadamente
sobre a visita do assessor
jurídico e podem marcar horário de atendimento com as
funcionárias.
Visitas programadas:
09 e 10 de setembro: Itajaí
28 de setembro: Chapecó
29 de setembro: Joaçaba
06 de outubro: Lages
07 de outubro: Criciúma
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Fiscalização

CORE-SC formaliza
pedido de termo de
cooperação com o
Ministério do Trabalho
O presidente do CORE-SC, Flavio Flores Lopes,
e o coordenador geral do Conselho, Rodrigo Dornbusch de Moura Ferro, na tarde de 4 de agosto
entregaram o Ofício 031/2010 ao superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Santa Catarina, Carlos Arthur Barboza. O
ofício trata de proposta de Termo
de Cooperação entre o Ministério
do Trabalho e o CORE-SC nos
trabalhos de fiscalização.
“Explicamos ao superintendente as dificuldades que enfrentamos no trabalho de fiscalização
junto às empresas que contratam
representantes comerciais, e ainda esclarecemos
as particularidades da profissão”, destaca o presidente Flores.
Os dois representantes do CORE-SC ainda tiveram a oportunidade de falar sobre os trabalhos
desenvolvidos pelo Conselho. Quanto ao termo
de cooperação, o superintendente Carlos Arthur
Barboza se comprometeu a estudar o assunto
junto aos departamentos técnicos do Ministério
do Trabalho e Emprego.
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Seminário debate mudanças na
lei das micro e pequenas empresas
As Micro e Pequenas
Empresas são responsáveis
por 20% do PIB nacional,
gerando 40% dos empregos
formais. Com objetivo de
estabelecer novos avanços
à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas– LC 123,
aprovada em 2006, a Frente
Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas e
o SEBRAE, promoveram no
dia 8 de junho, em Brasília, o “Seminário Nacional
- Aprimoramento da Lei
Geral”. O presidente do
CORE-SC, Flavio Flores Lopes, e o vice-presidente Orivaldo Besen, participaram
do evento que apresentou
entre seus painéis o tema
“Simples Nacional – Atualização de Valores e Novas
Categorias”, a exemplo dos

representantes comerciais.
O deputado federal
Cláudio Vignatti, presidente da Frente Parlamentar,
defendeu redução na burocracia, o que para ele vai
garantir o fortalecimento
das micro e pequenas empresas, grandes responsáveis pela geração de emprego no país. “Estaremos
trabalhando para que as
mudanças sejam aprovadas
ainda neste ano, passando
a valer já no próximo [ano
de 2011] período fiscal”,
conclui. A intenção agora é
compilar todos os projetos
que tramitam no Congresso Federal, e junto com as
contribuições do seminário
produzir único projeto que
vai alterar a Lei Geral das
MEPE´s.

Plenária CORE-SC

Aprovadas contas do 1° semestre
Os membros titulares da
Comissão Fiscal do CORESC estiveram reunidos na
manhã de 23 de julho para
analisar a prestação de contas do Conselho, no auditório da Delegacia Regional de
São José, onde também está

Balanço Patrimonial
ATIVO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
Banco c/Movimento
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCARIAS
Banco c/Vinculada a Op.Financeiras
Subsoma

instalado o Sireflop.
Em reunião plenária realizada no período da tarde,
com diretores e conselheiros
do CORE-SC, a Comissão
Fiscal divulgou aos presentes
parecer favorável, alegando
“regularidade absoluta”.

1º semestre de 2010
R$

R$

R$

8.311,79
346.955,95
355.267,74

PASSIVO
PASSIVO FINANCEIRO
Dívida Flutuantre
Restos a Pagar
Consignações
Entidade Públicas Credoras
Credores da Entidade
Privisoes

R$

R$

R$

28.274,78
4.481,07
42.322,93
31.981,04
123.576,99

REALIZÁVEL
Devedores da Entidade

Subsoma

38.778,07

230.636,81

230.636,81

SOMA DO PASSIVO REAL
Subsoma
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
BENS PATRIMONIAIS
Bens Móveis
Bens Intangíveis

230.636,81

38.778,07
394.045,81
-

Subsoma

225.813,63
1.050,00
226.863,63

-

CRÉDITOS
Dívida Ativa

SALDO PATRIMONIAL
Patrimonio Real Líquido

10.769.301,23
Subsoma

11.159.573,86

10.769.301,23
-

SOMA DO ATIVO PERMANENTE
SOMA DO ATIVO REAL

10.996.164,86
11.390.210,67
TOTAL

11.390.210,67

TOTAL

Florianópolis, 30 de junho de 2010
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
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11.390.210,67

Notícias sindicatos

Sirenorte promove
eventos em sua sede
Mais de 70 pessoas participaram da Festa Julina do Sirenorte no dia dia 16 de julho, no
Espaço Gourmet do sindicato.
Além dos tradicionais quentão, canjica e guloseimas da
época, esta edição da festa
contou também com barracas
de cachorro quente, pinhão
e pipoca. Pescaria e músicas
típicas fizeram a alegria de

adultos e crianças.
Já o 6º Torneio de Jogos de
Mesa reuniu cerca de 100 associados na sede do sindicato no
dia 29 de maio. Os participantes puderam saborear deliciosa
feijoada. Troféus personalisados
com a logomarca do Sirenorte
premiaram os ganhadores das
modalidades de dominó, sinuca
e caneco.

Sireflop inaugura Espaço Gourmet

Sindrecom promove ação social
Com o objetivo de auxiliar crianças carentes, o
Sindrecom está arrecadando
brinquedos e agasalhos em
seus postos de atendimento
em Joaçaba, Lages e Chapecó (junto às Delegacias
Regionais do CORE-SC).
Entidades beneficiadas:
• Abrigo Municipal Frei
Bruno, mantido pela Secretaria de Ação Social
do município de Joaçaba.
Acolhe provisoriamente
crianças e adolescentes,
de 0 a 18 anos, que tiveram seus direitos violados
ou ameaçados.

• Centro de Educação Infantil Juarez Pereira da
Silva e Centro de Educação Tia Anita, em Lages.
Atendem 58 crianças de
0 a 5 anos.
• Abrigo Municipal da Prefeitura de Chapecó. Acolhe em caráter provisório
e excepcional 17 crianças
e adolescentes de até 12
anos incompletos, em
situação de risco pessoal
ou social. Há mais quatro
casas lares e 13 famílias
acolhedoras, totalizando
80 crianças e adolescentes atendidos.

O espaço Gourmet Flavio
Flores Lopes foi inaugurado
no dia 23 de julho na sede
do sindicato em São José,
na Grande Florianópolis.
No cardápio, churrasco,
sobremesas e bebidas.

Siresul comemora
12 anos de fundação
Flavio Flores Lopes, presidente do CORE-SC e conselheiro do Sireflop,
além de homenageado da noite, com o presidente da Fecomércio-SC,
Bruno Breithaupth; o presidente do Sireflop e conselheiro do CORESC, João Pedro da Silva Rosa; o diretor executivo da Fecomércio-SC,
Marcos Arzua; e o presidente do Sindrecom de Joaçaba e região e
conselheiro do CORE-SC, Ruy Nuernberg.
O evento também foi prestigiado por presidentes e diretores de outros
sindicatos catarinenses da categoria, além de dirigentes do CORE-SC
e Sireflop.

O Siresul completou 12
anos no dia 13 de julho, mas a
data foi comemorada no dia 15
de julho, com jantar realizado
na Churrascaria Apollo XVI. No
cardápio, espeto corrido, buffet
com sobremesa e bebidas.
Entre as autoridades que
prestigiaram o evento, o pre-
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sidente do CORE-SC, Flavio
Flores Lopes e o deputado
federal Jorge Boeira, na foto,
acompanhados do presidente
do Siresul, Ivo Zanetti Júnior.
Os ex-presidentes do sindicato
João Hilário, Laureci Volpato e
André Luiz Dal Forno também
participaram do jantar.
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