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CORE- CE entrega prêmio em alusão ao
Dia Pan-Americano do Representante Comercial
O evento contou com a presença do empresário José Boris Ponte,
do sindicato da categoria, dos representantes comerciais e familiares

No último dia 23 de novembro, em alusão ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial, o Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE)
realizou, na Arena Castelão, a entrega do Troféu
Representante Comercial Padrão 2018. Na ocasião, além dos
três agraciados com o êxito, foram realizadas as entregas
das carteiras aos novos representantes comerciais. Hoje, no
estado, são mais de nove mil registrados, com uma média de
80 novos inscritos por mês. A solenidade, realizada no
Auditório da Secretaria de Esportes do Governo do Estado,
também contou com a presença do sindicato da categoria,
representantes comerciais e familiares dos agraciados.

O empresário José Airton Boris Ponte foi convidado a
palestrar na ocasião. Na oportunidade, que coincidiu com
sua comemoração de 45 anos à frente das Óticas Boris, José
Airton contou aos presentes sua trajetória de sucesso por
meio de sua fala, com o tema “O sucesso de um empreendedor especialista”.

Boris é referência no mercado óptico cearense com sua
história e a marca que leva o seu nome, apresentando forte
e consolidada presença no Ceará. Na premiação, o
empresário ressaltou a importância da condecoração aos
agraciados. “Premiação significa reconhecimento, e só é
reconhecido quem realiza um bom trabalho. O reconhecimento é a melhor maneira de avaliarmos o nosso trabalho”,
finaliza o empresário.
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Em condecoração aos profissionais de atuação no mercado
de representação comercial, o CORE-CE concedeu o prêmio
de Representante Comercial Padrão 2018 a três importantes
profissionais da área. O primeiro deles é Genival Gomes da
Costa, da Genival Comércio e Representações Ltda, que tem
em seu currículo passagens por empresas como Gerdau S.A,
Votorantim S.A, BASF Brasil, Eternit e Pinceis Atlas. Para
Genival, a premiação reflete os 30 anos de dedicação e
atuação no mercado cearense.

“É um reconhecimento por
todo trabalho realizado
nessas mais de três décadas,
participando do
desenvolvimento do estado,
da instituição e dos próprios
clientes”

“Não tenha dúvida, esse
reconhecimento da nossa
estimada entidade é, para
nós que estamos
trabalhando no dia a dia com
o cliente, uma recompensa
pela ética e profissionalismo
com os quais tratamos
nossos parceiros de
negócios”.

Wendell Regadas

Genival Gomes
O segundo agraciado pelo troféu foi Paulo Eduardo Cavalcante da Frota, que iniciou sua trajetória profissional na
Duratex S.A. No ano de 2000, abriu sua própria empresa de
representação comercial, a Frota Chaves Representações
Ltda, que atua representando várias marcas de sucesso. Para
Frota, o prêmio é uma autenticação de um trabalho valoroso
e respeitável.

“Iniciei minha caminhada
profissional há 30 anos,
trabalhando especificamente
como representante
comercial. Esse prêmio é o
reconhecimento profissional
de um trabalho sério e
íntegro, sempre valorizando
a qualidade do atendimento
que damos ao nosso cliente”
Paulo Eduardo
O terceiro e último agraciado do dia foi Wendell Fabio de
Miranda Regadas, da empresa Sorene Sociedade e Representações do Nordeste Ltda. Wendell possui vasta experiência no mercado como gerente de vendas, atuando nas
empresas Perflex Metais e Biancogres. Para ele, o reconhecimento do CORE–CE é um motivo de honra para
qualquer profissional.

A premiação foi concluída com um almoço no restaurante
Bossa Nova Brandonis, também na Arena Castelão. A
cerimônia teve o apoio do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) e do Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará (Sirecom Ceará).
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