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O Representante Comercial possui seus
direitos regulados pela Lei 4886/65,
com as alterações introduzidas
pela Lei 8420/92.

Para ser representante comercial é necessário ter registro da pessoa natural
(pessoa física) ou da sociedade empresária (pessoa jurídica) interessada
em ingressar na profissão.

Contate o Conselho Regional do seu Estado.
www.confere.org.br
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Não deixe a crise
desmotivar você

D

emissões, redução da atividade econômica,
aperto no crédito, aumento da incerteza.
Nesse momento de crise, as notícias estão
assustando e é fato que a maioria das previsões
para os próximos meses não são otimistas. Não
conseguimos aferir, com clareza, quais são os reais
efeitos da crise nos diversos setores, mas fica claro
que o cenário exige mudanças de comportamento.
Atitudes positivas e novas responsabilidades
devem ser assumidas. Ser mais maleável e fazer um
bom marketing pessoal também podem garantir
portas abertas.
Em vez de lamentos, deve-se compreender a
crise com um convite para estender o desempenho
e ser ainda mais competitivo. É uma questão de atingir ou superar metas para manter-se no
mercado. E quem conseguir vencer os obstáculos, sairá ainda mais fortalecido desta crise que se
instalou no nosso cotidiano.
De acordo com conclusões empíricas, o ser humano não explora, em média, mais que 20% do
seu potencial produtivo, ou seja, cerca de 80% do nosso potencial produtivo estão “hibernando”;
é o aumento de responsabilidades que dá vazão ao potencial produtivo. O panorama atual traz
oportunidades para quem não fica de braços cruzados e encara a crise com muito trabalho e suor.
O momento requer escolhas: adaptar-se a nova realidade e aceitar desafios ou desaparecer no
mercado de trabalho.
O cenário é propício para o profissional que é profundo conhecedor da sua área de atuação
e que sabe fazer percebido o seu diferencial competitivo. Flexibilidade, ousadia, criatividade e
coragem são palavras de ordem para sobreviver nesse novo ambiente de negócios. É importante
manter a calma, praticar uma gestão consciente, estar atento aos sinais do mercado e se reinventar,
inovar, fazer a diferença.
Para os chineses, a palavra crise é sinônimo de oportunidade. E é realmente nas horas de
crise que temos a grande oportunidade de nos transformarmos. Preparem-se para conquistar o
sucesso desejado.

Manoel Affonso Mendes
Presidente
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Opinião

Reunião Plenária 2009

Mesa do primeiro dia da Reunião Plenária 2009

Reunião marcada por

grandes decisões

O

Conselho Federal dos Representantes
Comerciais (CONFERE) realizou de 30
de março a 2 de abril a Reunião Plenária
2009, no auditório Paulo Rodrigues Alves, em
sua sede, no Centro do Rio.
No primeiro dia de trabalho foram julgadas
e aprovadas as propostas orçamentárias para
2009 e as prestações de contas do CONFERE
e dos COREs, referentes ao exercício de 2008.
Também foram apresentados o relatório de
gestão de 2008 e o programa de trabalho para
o ano de 2009, da diretoria do CONFERE,
os quais foram aprovados por unanimidade e
elogiados pelos delegados.

Delegados do Sistema
CONFERE/COREs
votaram questões
importantes
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Reunião Plenária 2009
presidente do CORE-AM, Hildeberto Corrêa
Dias; o presidente do CORE-PA, Francisco
Omar Fernandes; o presidente do CORE-PB,
Marconi Barros dos Santos; o presidente do
CORE-SC, Flávio Flores Lopes; o delegado
do CORE-RJ e secretário da mesa, Rodolfo
Tavares e o presidente do CONFERE, Manoel
Affonso Mendes.

Lisonjeado, o presidente do CONFERE,
Manoel Affonso Mendes, agradeceu e dedicou
as congratulações aos seus assessores. “Sem o
esforço, empenho e dedicação da minha equipe
não teríamos alcançado êxito nas tarefas”,
declarou.
Participaram da mesa de trabalho, o presidente
do CORE-MG, Maurício Ludgero Siqueira; o

Dentre as METAS DE 2009, destacam-se:

•

Assessoria e acompanhamento aos Conselhos Regionais por intermédio dos
técnicos da Comissão Permanente de Assessoramento Contábil e de Gestão;

•

Trabalhar na valorização da atividade do representante comercial, através da
divulgação da legislação pertinente e do Sistema CONFERE/COREs;

•

Promover encontros de trabalho entre os técnicos dos Conselhos Regionais,
objetivando

a

troca

de

informações,

atualização

de

conhecimentos

e

aperfeiçoamento profissional em suas respectivas áreas de atuação;
•

Continuar os esforços junto ao Congresso Nacional, acompanhando os projetos de
leis de interesse da categoria;

•

Fomentar a crescente integração e harmonia entre os órgãos integrantes do
Sistema CONFERE/COREs;

•

Proceder à atualização do site do CONFERE, disponibilizando informações sobre
a entidade e os Conselhos Regionais, eventos de interesse dos representantes
comerciais, jurisprudência pertinente aos contratos de representação comercial, e
andamentos dos projetos de leis etc;

•

Apoiar a participação dos Conselhos Regionais em feiras e exposições realizadas
pelos segmentos da indústria e do comércio, objetivando a divulgação do Sistema
CONFERE/COREs e proporcionar suporte aos representantes comerciais que
participam desses eventos;

•

Dar continuidade a consulta on-line ao Cadastro Geral dos representantes comerciais
registrado em todos os COREs, em nível nacional.

7

Reunião Plenária 2009

Delegados votam
instalação do
CORE-AP

P

Eleição será realizada
pelo voto direto,
conforme rege
regulamento eleitoral
para casos excepcionais

or deliberação do Plenário, será
instalado o Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado
do Amapá, onde existe atualmente uma
Delegacia do CORE-PA. O Regulamento
Eleitoral, aprovado pelos delegados do
Sistema CONFERE/COREs para casos
excepcionais, regerá a eleição, que será
realizada nos próximos 120 dias, pelo voto
direto.
Para o presidente do CORE-PA, Francisco
Omar Fernandes, a decisão foi a mais acertada
e irá sanar todas as dificuldades da região.
“Não tínhamos mais condições de assumir
a Delegacia do Amapá. Tenho certeza que
eles andarão com as próprias pernas e se
desenvolverão”, estima.
O presidente do CORE-ES, Benedicto
Emmanoel Ferreira, se manifestou a favor da
criação do CORE-Amapá. “Tendo em vista
que o progresso será continuado nesse Estado,
sou a favor da instalação”, revelou.
O presidente do CONFERE, Manoel
Affonso Mendes, concorda que a definição
pela instalação do CORE-AP foi a melhor
opção e parabenizou os delegados pela forma
democrática e sensata como a matéria foi
decidida. “O Plenário foi coerente e fico feliz
por resolvermos a questão do Amapá. Vamos,
por unanimidade, realizar eleição direta”,
discursou.

Presidente do CORE-PA, Francisco Omar Fernandes
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Assuntos sugeridos pelos
COREs nortearam o
2º dia da Plenária

Mesa do segundo dia da Reunião Plenária 2009

N

o 2º dia de reunião, constavam na pauta
sugestões dos COREs e pareceres do
CONFERE. Para o delegado do CORERJ, Rodolfo Tavares, a abordagem dos assuntos
sugeridos pelos COREs proporcionou debates e
sugestões para diversas situações.
Estavam presentes na mesa de trabalho, o
presidente do CORE-PI, José Antônio Araújo;
o presidente do CORE-RO, Francisco Ribeiro
da Silva; o presidente do CORE-PE, Fernando
José da Costa; o presidente do CONFERE,
Manoel Affonso Mendes; o delegado do CORERJ e secretário da mesa, Rodolfo Tavares; o
presidente do CORE-RN, Otávio Oliveira
Santos e o presidente do CORE-CE, Francisco
José de Oliveira Filgueiras.

Um dos assuntos discutidos durante a reunião
foi o acompanhamento dos projetos de lei de
interesse dos representantes comerciais, sugerido
pelo presidente do CORE-AL, José Pimentel de
Paiva.
Conforme constou do Relatório de Atividades
de 2008 apresentado, o escritório do CONFERE,
em Brasília, tem feito um permanente trabalho
de acompanhamento, tendo pleno conhecimento
das iniciativas de parlamentares que estão de fato
compromissados com a categoria. “A assessoria
legislativa do Conselho Federal está atenta e
temos contado com o importante apoio e auxílio
dos presidentes dos COREs quando precisamos
fazer contatos com deputados dos seus respectivos
Estados”, esclareceu Rodolfo Tavares.
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Reunião Plenária 2009
Outro ponto debatido foi a previsão de
regularização das empresas que têm a atividade
de representação comercial na razão social, após
o registro na Junta Comercial. O presidente
do CORE-CE, Francisco José de Oliveira
Filgueiras, sugeriu o assunto e o CONFERE
concluiu que a dúvida é a respeito do prazo que

Delegados prestigiam a reunião

as empresas têm para se registrarem nos COREs
após a sua constituição.
“Como a Lei nº 4.886/65 não dispõe sobre
o assunto, a regulamentação pertinente foi
incluída no texto do Regimento Interno Padrão
a ser adotado pelos COREs, estabelecendo o
seguinte: “É de 60 dias da data da constituição
das empresas de representação comercial,
agência ou distribuição, individuais ou coletivas,
o prazo para registro no CORE. Ultrapassado
o prazo estabelecido neste artigo, as empresas
estarão sujeitas à multa equivalente a 1/12
avos da anuidade em curso por mês de atraso,
ficando a referida multa limitada à importância
correspondente ao valor de uma anuidade
referente ao capital mínimo à época do
registro, entretanto o referido prazo pode
ser dilatado para atender às necessidades dos
representantes comerciais de determinados
estados, principalmente quando se tratar de
empresa do interior”, explicou a procuradorageral do CONFERE, Solange Azzi.
O presidente do CORE-PE, Fernando
José da Costa, sugeriu a criação do Título de
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Representante Honorário. Um assunto que
é oportuno e demonstra sua preocupação em
valorizar a atividade da representação comercial
e divulgar o Sistema CONFERE/COREs.
“Vemos, constantemente, o Governo
Federal, o Congresso Nacional, as Assembléias
Legislativas, Câmaras de Vereadores e mesmo
muitos Conselhos de Fiscalização homenagearem
personalidades dos diversos segmentos da
sociedade, outorgando-lhes honrarias e
condecorações por reconhecimento ao mérito
de cada um, o que nos levou a reexaminarmos
o assunto no âmbito do Sistema CONFERE/
COREs”, elucidou Tavares.
Prevalecendo esse entendimento, foi aprovada,
por unanimidade, a criação do Título de
Representante Honorário para o fortalecimento
da categoria e do próprio Sistema CONFERE/
COREs.
Inspirado, o presidente do CORCESP,
Arlindo Liberatti, sugeriu que o nome do Título
de Representante Honorário seja “Medalha
Plínio Affonso de Farias Mello”, em homenagem
ao patrono dos Representantes Comerciais.

Procuradora-geral do CONFERE, Solange Azzi

Reunião Plenária 2009

CONFERE presta
homenagens
póstumas
Três perdas marcaram 2008
para o Sistema
CONFERE/COREs

J

osé Paulo Pereira Brandão, quarto
presidente do CONFERE; Carlos Antônio
Baur Gomes, delegado do CORE-MG
e Raymundo Leal Sampaio, delegado do
CORE-BA, receberam homenagens do Sistema
CONFERE/COREs.
“Lealdade, dedicação e fidelidade são
características dos amigos que perdemos. Esta
Casa só tem a agradecer pelos serviços prestados
por estes homens. A morte de Brandão
nos pegou de surpresa. Ele foi o grande
incentivador da minha vinda para o Sistema
e o tenho como parte integrante da minha
essência, assim como o meu pai, Plínio
Affonso de Farias Mello, nosso patrono”,
discursou Manoel Affonso Mendes,
presidente do CONFERE.
O presidente do CORE-MG, Maurício
Ludgero Siqueira, também lamentou as
mortes dos colegas. “As homenagens foram
merecedoras”, completou.
Para o delegado do CORE-BA, Marcelo
Francisco Andrade Sampaio, as perdas
desfalcaram o Sistema. “Registramos a nossa
saudade e agradecimento pela colaboração”.
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“Somos aquilo que vocês veem:
somos iguais,
somos companheiros,
lutamos pelo mesmo ideal.”
José Paulo Pereira Brandão

Mesa do segundo dia da Reunião Plenária 2009

Reunião Plenária 2009

Senador Fernando
Collor desejou
sucesso ao Sistema
CONFERE/COREs

ANIVERSÁRIOS

O presidente da Comissão de Infraestrutura
do Senado, Fernando Collor, ligou durante a
reunião, agradecendo o convite para participar
da Plenária e explicou que
por assumir
recentemente importante pasta no Senado, ficou
impossibilitado de prestigiar o evento. Collor
garantiu que participará da próxima Plenária, em
2010, onde será homenageado pelo Sistema.
O senador, quando presidente da república,
em 1992, sancionou a lei 8.420 que introduziu
melhorias, adequações e ajustes na lei 4.886/65,
assegurando os direitos do Representante
Comercial Autônomo.
“Gostaria de sublinhar que, atualmente,
o Fernando Collor é um dos senadores mais
importantes e que interfere diretamente no
destino do nosso país”, destacou Rodolfo Tavares,
delegado do CORE-RJ.
O presidente do CORE-PE, Fernando
José da Costa, lembrou que o governo Collor
implementou a abertura do mercado nacional
às importações, que foi fundamental para
modernização do Brasil.

CONCURSOS
Arlindo Liberatti, presidente do CORCESP, revelou
que o Conselho Regional realizará concurso para
cargos de nível Fundamental, Médio e Superior. As
inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio.
Infomações e inscrições pelo site:
www.quadrix.org.br
O presidente do CORE-MG, Maurício Ludgero
Siqueira, também informou que o Conselho
Regional abriu seleção para vagas em Belo
Horizonte, Uberlândia e Divinópolis.
Mais informações no site:
www.coreminas.org.br
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Não podemos deixar de parabenizar os
delegados que fizeram aniversário durante
a Plenária:
dia 31.03
Raimundo Castro de Brito,
presidente do CORE-MA
dia 01.04

Joaquim da Silva Maia Júnior,
diretor tesoureiro do CORE-CE

Reunião Plenária 2009

DANO MORAL
foi tema de palestra na
Plenária

Desembargador Marco
Aurélio Bezerra de Melo
esclareceu dúvidas dos
delegados

Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo

“Dano moral decorrente de ato de gestor de
autarquia fiscalizadora do exercício profissional”
foi o título da palestra proferida pelo
desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo,
no dia 2 de abril, durante a Reunião Plenária.
O desembargador Marco Aurélio explicou
que no dano moral, a indenização tem aspecto
punitivo-compensatório e não há lei vigente que
tarife o dano moral. “É necessário refletir sobre
as relações e evitar o dano moral. Inúmeras são
as ações que são movidas desnecessariamente,
causando um excesso de demandas daqueles que
pleiteiam uma indenização por danos morais
descabida ou requerendo algum enriquecimento
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sem causa. É o que chamamos de indústria do
dano moral”, enfatizou.
Para o presidente do CORE-ES, Benedicto
Emmanoel Ferreira, o tema escolhido foi
providencial. “Este assunto envolve a todos
nós e o desembargador usou uma linguagem
simples, que facilitou o entendimento”.
Agradecido pelos elogios, o desembargador
Marco Aurélio contou um pouco da sua história.
“Meu pai foi representante comercial a vida
inteira, foi meu mestre e me ensinou a analisar
melhor o dia-a-dia. Nós, advogados, também
somos vendedores. Vendemos idéias”, disse.

Reunião Plenária 2009

Encerramento da
Plenária foi marcado por
elogios ao CONFERE
Presidentes dos COREs demonstraram
apreço e confiança no Sistema
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O

Reunião Plenária 2009
presidente do CORE-ES, Benedicto Emmanoel Ferreira, notou a evolução da Reunião

“Vejo todos como grandes amigos, em
função do que o Sistema CONFERE/COREs nos proporciona.
Tivemos um ambiente saudável para discutir as ideias trazidas pelos
COREs. Agradecemos a toda equipe do CONFERE, à Procuradoria e
à Comissão Permanente de Auditagem (CPA), que tanto nos ajudam.
Quero dar meu voto de louvor a procuradora geral do CONFERE,
Solange Azzi e ao coordenador do CONFERE, Izaac Pereira Inácio, que
tem nos dado suporte para que tomemos as decisões corretas. Sei que o
trabalho jurídico é complexo, mas tenho visto que os encaminhamentos
das decisões são aprofundados”, enfatizou Benedicto Emmanoel Ferreira.
Plenária, realizada anualmente.

O presidente do CORE-PB, Marconi Barros dos Santos, demosntrou gratidão pelo estímulo e

empenho do CONFERE em atendê-los. “Precisamos agradecer pelos resultados da

Plenária 2009; também pelo apoio ao 1º Encontro dos Representantes
Comerciais da Paraíba e presença dos presidentes dos Conselhos
Estaduais que nos prestigiaram”. O 1º ENCORE PB foi realizado nos dias 28 e 29 de

novembro 2008.

O CORE-RN também realizou seu 1º ENCORE no ano passado e trouxe para a reunião o vídeo
institucional do encontro, que aconteceu nos dias 3 e 4 de outubro de 2008.
Para o presidente do CONFERE, Manoel Affonso Mendes, os encontros estaduais são
fundamentais para que o Sistema CONFERE/COREs se fortaleça.

propagam e enfatizam a importância da profissão”.

“Esses encontros

Foi destaque, também, na Plenária, o hino e imagens do Piauí, que deram brilho à reunião. “Nossa

intenção foi mostrar a todos as belezas do Estado. Aproveitamos a
oportunidade para parabenizar o presidente do CONFERE e sua equipe
pelo amadurecimento do Sistema e pelo assessoramento contábil e de
gestão que recebemos. Nossa receita aumentou significadamente com
as normas aplicadas pelo CONFERE”, explicou José Antônio Araújo, presidente do

CORE-PI.

Arlindo Liberatti, presidente do CORCESP, felicitou o presidente do CONFERE pela condução

“O CONFERE tem nos surpreendido e conta
com a nossa coloboração”.

dos trabalhos da Plenária.

Rodolfo Tavares, delegado do CORE-RJ, agradeceu a Deus pelos momentos de entendimento e

resultados da Reunião Plenária 2009. “Participando desta reunião, tive o privilégio

de confirmar minhas escolhas profissionais. Sinto-me alegre em ter
reconhecido que preciso estar mais ao lado do presidente Manoel
Affonso e espero poder corresponder às expectativas”, revelou Tavares.

A Reunião Plenária 2009 foi encerrada com um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do
ex-presidente do CONFERE, José Paulo Pereira Brandão.
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Reunião Plenária 2009

Presidente Paiva
não concorrerá mais à
presidência
do CORE-AL
O presidente do
CORE-AL lamenta
não poder mais presidir o
Conselho Regional

N

o 3º dia da P lenária, o Sistema
CONFERE/COREs se despediu do
presidente do CORE-AL, José Pimentel
Paiva, que não vai concorrer a presidência nas
próximas eleições. “Chegou a hora de passar
o bastão. Minha idade não permite que eu me
dedique ao Conselho como antes”, avalia Paiva.
O presidente do CONFERE, Manoel Affonso
Mendes, em respeito e homenagem a Paiva,
o convidou para presidir a mesa de trabalho.
“Lamentamos a partida do nosso amigo, que é
uma das colunas do Sistema e só plantou ações
de caráter nesta Casa”, destacou o presidente do
CONFERE.
Francisco Omar Fernandes, presidente do
CORE-PA, fez um apelo para Paiva não deixar
a presidência do CORE-AL. “Paiva, não nos
deixe. Seus ensinamentos podem nortear sua
diretoria”, sugeriu.
Além do presidente do CORE-AL, José
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Presidente do CORE-AL, José Pimentel de Paiva

Pimentel Paiva, que presidiu a mesa, estavam
presentes, também, à mesa de trabalho, os
presidentes, Raimundo Castro de Brito, do
CORE-MA; Gilberto dos Santos, do CORESE; Benedicto Emmanoel Ferreira, do COREES; Arlindo Liberatti, do CORCESP; Rodolfo
Tavares, delegado do CORE-RJ e secretário da
mesa, e o presidente do CONFERE, Manoel
Affonso Mendes.

‘‘

‘‘
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Entre Aspas

Reunião Plenária 2009

“A ingratidão é o
sentimento mais brutal
do ser humano”,
Fernando José da Costa,
presidente do CORE-PE.

“Um mundo de negócios
nos espera. Nós
continuamos brilhando e
a modernidade nos trouxe
ferramentas novas para
o desenvolvimento da
categoria. Temos um leque
aberto de oportunidades”,
Francisco das Chagas
Almeida, presidente do
CORE-DF.

“Nosso dever não é só
fiscalizar a profissão,
mas também informar e
motivar os profissionais”,
Francisco Omar
Fernandes, presidente do
CORE-PA.

“O Estado constitucional
de direito gravita em
torno da dignidade
da pessoa humana e
da centralidade dos
direitos fundamentais”,
desembargador Marco
Aurélio Bezerra de Melo.

“Desde que cheguei a esta Casa, tenho me proposto a explicar que uma das nossas
missões é assessorá-los. É importante que os senhores formem uma parceria
conosco, para que assim nós possamos atendê-los melhor. O problema de vocês é o
meu também”, Manoel Affonso Mendes, presidente do CONFERE.

Autônomos de São
Paulo isentos de ISS
A Prefeitura de São Paulo decretou no inicio do ano isenção do ISS
(Imposto sobre Serviços) para os profissionais autônomos, dentre eles, os
representantes comerciais, concedida através da Lei Nº 14864/08. Desde
1º de janeiro, os profissionais não precisam mais pagar o imposto.
Para o presidente do CORCESP, Arlindo Liberatti, a isenção do
tributo é um alívio diante da alta carga tributária com a qual os profissionais precisam arcar. “Agora
lutamos para diminuir o imposto para pessoa jurídica, que é de 5%”, revelou Liberatti.
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CONFERE recorda
homenagem ao
presidente do CORE-PE
Fernando José da Costa foi agraciado pela
Assembleia Legislativa de Pernambuco

O

presidente do CORE-PE, Fernando José
da Costa, recebeu no dia 16 dezembro
2008, no auditório da Justiça Federal, a
medalha Joaquim Nabuco Classe Ouro, maior
honraria concedida pela Assemblea Legislativa
do Estado de Pernambuco. A comenda é
outorgada uma vez por ano às personalidades
de destaque na sociedade Pernambucana pelos
seus relevantes serviços prestados através de suas
atividades empresariais e institucionais.

“Busco progredir a cada dia para melhor atender
os anseios e necessidades dos representantes
comerciais. Trabalho por desafio e idealismo”,
declarou Fernando José da Costa.
O presidente do CORE-PE também trouxe
para a Reunião Plenária o vídeo do lançamento
da MOVEXPO 2009, Feira Nacional de Móveis
para a Região Nordeste, que acontecerá de 12 a
15 de maio de 2009, em Recife.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Uchoa; Fernando José da Costa,
presidente do CORE-PE e o deputado Manoel Ferreira, autor da indicação
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Eleição para o
CORE-RS
foi pauta na Plenária
Flávio Flores Lopes, interventor do
CORE-RS, contou as realizações feitas no
Conselho gaúcho

Presidente do CORE-SC, Flávio Flores

“Assumi o compromisso de trabalhar para o
CORE-RS voltar a ser reconhecido. Depois de
detectar inúmeros problemas administrativos e
contábeis, adotamos medidas para não cessarem
as atividades do Conselho Regional. Visando
manter o atendimento aos representantes
comerciais, instalamos uma delegacia no Centro
de Porto Alegre, que realiza, em média, 12
registros por dia”, destacou Flávio Flores Lopes,
presidente do CORE-SC e interventor do
CORE-RS.
ELEIÇÃO - O Conselho Federal dos
Representantes Comerciais realizou, por decisão
unânime da Reunião Plenária, eleição direta para
o CORE-RS, no dia 7 de abril.
Duas chapas concorreram à eleição: “Canarim
Nova Ideias” e “Novo Tempo”.
“Canarim-Novas Ideias” foi a chapa eleita
para administrar o CORE-RS no triênio
2009/2012. A chapa “Novo Tempo” foi vencida
por uma diferença de, apenas, 20 (vinte) votos. A
nova Diretoria tomou posse dia 30 de abril, na
sede do CORE-RS.
Mais informações sobre a eleição e posse na
próxima edição.
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Você conhece as
regras do novo
acordo
ortográfico?
Fique atento!

Entrou em vigor em 2009 o Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa, que vai
alterar a acentuação de algumas palavras, extinguir o uso do trema e sistematizar a
utilização do hífen, entre outras mudanças significativas. No Brasil, palavras como
“heróico”, “idéia” e “feiúra”, por exemplo, deixarão de ser acentuadas. Também pode
causar espanto o uso das palavras “mandachuva” e “paraquedas” sem o hífen e, ao
contrário, escrever “micro-ondas” com hífen. O trema deixou de existir. Acostumese a ler “linguiça” e “tranquilo” desta forma.

-

^

HÍFEN
Não se usará mais:
1. quando o segundo elemento começar com
s ou r, devendo estas consoantes ser duplicadas,
como em “antirreligioso”, “antissemita”,
ACENTO CIRCUNFLEXO
“contrarregra”, “infrassom”. Exceção: será
Não se usará mais:
mantido o hífen quando os prefixos terminam
1. nas terceiras pessoas do plural do presente com r (ou seja, “hiper-”, “inter-” e “super-”)
do indicativo ou do subjuntivo dos verbos como em “hiper-requintado”, “inter-resistente” e
“crer”, “dar”, “ler”, “ver” e seus derivados. “super-revista”.
A grafia correta será “creem”, “deem”, “leem”
2. quando o prefixo termina em vogal e o
e “veem”.
segundo elemento começa com uma vogal
2. em palavras terminados em hiato “oo”, como diferente.Exemplos:“extraescolar”,“aeroespacial”,
“enjôo” ou “vôo” -que se tornam “enjoo” e “voo” . “autoestrada” .
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ALFABETO
Passará a ter 26 letras, ao incorporar as letras “k”, “w” e “y” .

••

´

ACENTO DIFERENCIAL
Não se usará mais para diferenciar:
1. “pára” (flexão do verbo parar) de “para”
(preposição).
2. “péla” (flexão do verbo pelar) de “pela”
(combinação da preposição com o artigo).
ACENTO AGUDO
3. “pólo” (substantivo) de “polo” (combinação
Não se usará mais:
antiga e popular de “por” e “lo”).
1. nos ditongos abertos “ei” e “oi” de palavras
4. “pélo” (flexão do verbo pelar), “pêlo”
paroxítonas, como “assembléia”, “idéia”, “heróica”
(substantivo)
e “pelo” (combinação da preposição
e “jibóia”.
com o artigo).
2. nas palavras paroxítonas, com “i” e
5. “pêra” (substantivo - fruta), “péra”
“u” tônicos, quando precedidos de ditongo.
(substantivo
arcaico - pedra) e “pera” (preposição
Exemplos: “feiúra” e “baiúca” passam a ser
arcaica) .
grafadas “feiura” e “baiuca”.

TREMA
Deixará de existir, a não ser em nomes próprios
e seus derivados.

3. nas formas verbais que têm o acento tônico
na raiz, com “u” tônico precedido de “g” ou “q” e
seguido de “e” ou “i”. Com isso, algumas poucas
formas de verbos, como averigúe (averiguar),
apazigúe (apaziguar) e argúem (arg(ü/u)
ir), passam a ser grafadas averigue, apazigue,
arguem.

éi ói ú
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Portabilidade numérica chega a todo o país

A portabilidade numérica, que permite
ao usuário mudar de operadora e permanecer
com o mesmo número de telefone está
disponível em todo o Brasil. O processo de
implantação da portabilidade teve início
em 2008 e contemplará 37,5 milhões de
usuários. O último levantamento da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel)
mostra que o Brasil tem 191,7 milhões
de telefones, dos quais 150,6 milhões são
móveis e 41,1 milhões fixos.

receberá o número de protocolo da solicitação.

O prazo máximo para que o serviço seja
portado é de até cinco dias úteis. Durante este
período, o telefone pode deixar de funcionar
por até duas horas.

De acordo com dados da ABR Telecom,
até o dia 26 de fevereiro, 491.823 pessoas
solicitaram a portabilidade e 319.907 estavam
com o processo concluído. Desse montante,
66,38% são usuários de telefonia móvel e
33,61% de telefonia fixa.
Para solicitar a portabilidade, o
usuário deve entrar em contato com a
prestadora para a qual deseja migrar.
Após informar os dados pessoais
(nome, endereço, CPF, RG), número do
telefone e o nome da atual prestadora, ele

Troca de plano de saúde sem carência

Já é permitido mudar de operadora de
plano de saúde sem ter de cumprir uma nova
carência - o prazo mínimo de permanência
no convênio para ter direito a todos os
benefícios.
Antes, ao mudar de plano, o cliente
poderia ficar, por exemplo, 30 dias sem poder
fazer consultas com especialistas, 180 dias sem
ter direito a exames e 300 dias sem ter direito
a cobertura de parto, dependendo de sua
operadora. A carência chega a até dois anos

em casos de doenças ou lesões preexistentes.

A mudança beneficiou cerca de 6 milhões
de usuários. Pelas regras aprovadas pela ANS, a
migração só poderá ser feita para quem firmou
contrato a partir de 1999, quando entrou em
vigor a lei que regulamenta os planos de saúde.
A troca de convênio sem carência só poderá
ser feita entre planos equivalentes ou para um
de preço ou cobertura inferior. Para mudar para
um plano de maior cobertura, o cliente terá nova
carência.
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Dicas Tributárias

Brasileiro pagou, em média,
R$ 5,5 mil em impostos em
2008, diz pesquisa

O que é Nota Fiscal Eletrônica?

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um dos
itens do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), é um documento de existência apenas
digital, emitido e armazenado eletronicamente,
com o intuito de documentar, para fins fiscais,
uma operação de circulação de mercadorias ou
uma prestação de serviços, ocorrida entre as
partes. Sua validade jurídica é garantida pela
assinatura digital do remetente (garantia de
autoria e de integridade) e pela recepção, pelo
Fisco e pelo documento eletrônico, antes da
ocorrência do fato gerador.
A Nota Fiscal Eletrônica já é obrigatória
desde o ano passado para diversos setores e
começou a ser exigida de novos segmentos
em abril deste ano. Ao longo do tempo todas
as empresas, independentemente de porte ou
atividade, deverão emitir nota fiscal de forma
eletrônica.
Mais informações sobre Nota Fiscal
Eletrônica podem ser acessadas no Portal
Nacional da Nota Fiscal Eletrônica (www.nfe.
fazenda.gov.br).

23
23

Apesar da queda da arrecadação de
impostos no mês de dezembro, a carga
tributária brasileira voltou a subir no ano
passado, alcançando 36,56% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional, de R$ 2,889
trilhão. No ano anterior, havia ficado em
35,54%, segundo estudo do Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário (IBPT).
O total arrecadado somou R$ 1,056
trilhão, frente a R$ 923 bilhões no ano
anterior, uma alta de 14,43%. Valor que, de
acordo com o IBPT, corresponde a uma média
de aproximadamente R$ 5.572 em impostos
pagos por cada brasileiro – um acréscimo de
13,24%, ou R$ 652,00, na carga tributária per
capita em relação a 2007.

Entre as esferas de governo, os municípios
registraram a maior alta na arrecadação, de
20,64%, para R$ 8,02 bilhões. Nos estados, a
alta foi de 15,66%, para R$ 36,55 bilhões. Já
a arrecadação federal cresceu 13,63%, para R$
88,70 bilhões.

O estado que teve maior aumento
de arrecadação em 2008 foi o
Mato Grosso do Sul, cujo
crescimento foi de 38,49%
comparando a 2007, e
o único que apresentou
queda de arrecadação
foi o Distrito Federal,
com menos 6,43%. (Fonte:
www.g1.com.br)

Opinião

Síndrome da
Segunda-feira
Christian Barbosa

V

ocê é uma daquelas pessoas que não
gostam da segunda-feira porque sabe
que vai começar tudo de novo? Muita
gente gostaria que esse dia nem existisse
no calendário e chega no trabalho cansada
logo no primeiro dia útil da semana. Essa é
uma realidade comum em várias empresas
e tal situação pode levar a uma perda de
produtividade para a semana inteira.
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Uma atividade muito importante para dar
sentido ao seu trabalho e ajudá-lo na organização
e cumprimento das tarefas no prazo adequado
é o planejamento. Mas isso não significa abrir
a agenda e organizar em forma de tópicos tudo
o que precisa ser realizado naquela data. O dia
é para ser priorizado, não planejado! Por esse
motivo, a sua programação deve ser feita com
antecedência.
Uma semana mal planejada pode trazer

consequências negativas para a sua produtividade
no trabalho. Caso você se encontre nessa
situação, está na hora de rever alguns conceitos
na sua carreira e na forma com que faz a gestão
do tempo. Veja alguns sintomas da “Síndrome da
Segunda-Feira”:
Excesso de prioridades

3

Falta sentido

Segunda é o dia que concentra o maior
volume de atividades, por isso, muita gente
se desespera e acaba perdendo o controle
das prioridades no resto da semana. A dica
é manter esse dia sob controle evitando
agendar reuniões, reduzindo o número de
atividades, distribuindo as tarefas ao longo
da semana e planejando menos horas neste
primeiro dia.

3

3

Se para você, ir trabalhar não tem um
“porquê”, é possível que tenha perdido
o entusiasmo no que está fazendo. Nem
sempre a empresa tem como mantê-lo
motivado diariamente, nesse caso, cabe a
você mesmo achar algo que dê prazer nas
atividades que realiza. Pode ser uma nova
forma de fazer as tarefas, ajudar as pessoas,
resolver um problema ou propor melhorias
para a organização em que trabalha. Sem
motivação, seu tempo fica sem sentido e
tudo torna-se chato.

3

Perdido em meio às tarefas

Você não está na agenda
Quando você chega no trabalho e sentase na cadeira, às vezes surge a pergunta:
“Meu Deus, por onde eu começo?”. Se sim,
isso é reflexo de um planejamento mal feito,
ou pior, da não realização de um. É preciso
colocar no papel quais são as questões
mais urgentes a serem resolvidas e dividilas por critérios. Pode ser data de entrega,
importância ou dificuldade na execução, mas
eles precisam ser colocados em ordem para
que você não se perca não e gere atrasos
para o resto da semana.

Não deixe a

Você olha para sua lista de prioridades
pessoais e profissionais e acha que nada do
que está sendo feito é para você. Parece
que sabe cuidar de tudo e de todos, mas
esquece da pessoa mais importante da
sua vida. Experimente planejar algo que
seja importante exclusivamente para você
como uma atividade física, um almoço
em um lugar diferente, cuidar da sua
aparência, sair com os amigos etc. Isso dará
mais energia para continuar a semana mais
disposto.

“SÍNDROME DA SEGUNDA-FEIRA”
atacar a sua vida!

Habitue-se a colocar mais

SENTIDO NO SEU DIA-A-DIA

e cumprir suas metas.

*Christian Barbosa - Especialista em gerenciamento do tempo e produtividade pessoal e empresarial. Autor dos livros A Tríade
do Tempo - A Evolução da Produtividade Pessoal, pela Editora Campus, e Você, Dona do Seu Tempo, pela Editora Gente. Sócio
da Triad - empresa especializada em produtividade..

Fonte: Gazeta Mercantil
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Representante Comercial
O registro do representante comercial deve ser feito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais de onde o candidato
encontra-se domiciliado (pessoa natural) ou de onde encontra-se sediada a empresa (sociedade empresária), sob pena de incorrer
no exercício ilegal da profissão, sujeitando-se à penalidade pertinente.
Entre em contato direto com os COREs – Conselho Regional dos Representantes Comerciais dos Estados em que tenha interesse,
e procure obter informações complementares.
Os documentos necessários para o registro nos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais são:

PESSOA NATURAL
•

xerox da identidade;

•

xerox do CPF;

•

xerox da prova de quitação com o Serviço Militar Obrigatório
(exceto para estrangeiros e maiores de 45 anos);

•

xerox do título de eleitor e do comprovante de voto da última
eleição (exceto para estrangeiros);

•

03 fotos 3 x 4, sem data, para a carteira;

•

comprovante de residência;

•

comprovante de quitação da contribuição sindical;

•

declaração escrita de que não possui antecedentes criminais em
qualquer local do País ou fora dele, bem como de não ter sido
condenado por infração penal de natureza infamante. Declarará,
ainda, se não pode ser comerciante, se é falido não reabilitado e
se está com seu registro comercial cancelado como penaliodade.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA
•

prova da existência legal: documento de constituição da empresa:
a) declaração de Firma Individual e CNPJ;
b) xerox do Estatuto ou Contrato Social, com as eventuais
alterações contratuais e o CNPJ;

•

Ata da Assembléia Geral, arquivada na JUCERJA ou no cartório
do RCPJ;

•

xerox da identidade, do CPF e do comprovante de residência do
sócio responsável;

•

registro do profissional responsável no Conselho Regional dos
Representantes Comerciais, conforme o Art. 1º da
Lei nº 6.839/1980 e a Resolução nº. 335/2005 do Conselho
Federal dos Representantes Comerciais - CONFERE.
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CONSELHOS REGIONAIS
CORE-AL
Av. da Paz, nº 2014 - Centro - CEP: 57020-440 - Maceió-AL
Telefax: (0xx82) 3223-7630 / 3336-6993
E-mail: core-al@core-al.org.br • Site: www.core-al.org.br

CORE-PA
Travessa Padre Prudêncio, 517 - Campina - CEP: 66017-200 - Belém-PA
Telefones: (0xx91) 3222-5826 / 3241-1233
E-mail: core-pa@amazonline.com.br • Site: www.core-pa.com.br

CORE-AM
R. Comendador Clementino, nº 498 - CEP: 69025-000 - Manaus-AM
Telefax: (0xx92) 3232-0617 / 3234-8693
E-mail: core-am@core-am.org.br • Site: www.core-am.org.br

CORE-PB
Av. Dom Pedro II, nº 815 - Centro - CEP: 58013-420 - João Pessoa-PB
Telefax: (0xx83) 3241-5157
E-mail: core@core.org.br • Site: www.core.org.br

CORE-BA
Avenida Estados Unidos, nº 18-B - 10º Andar - Conj. 1002 - Ed. Estados
Unidos - Comércio - CEP: 40010-020 - Salvador-BA
Telefones: (0xx71) 3241-1087 • TeleFax: (0xx71) 3242-2673
E-mail: core.ba@terra.com.br • Site: www.corebahia.org.br

CORE-PE
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175 - Jaqueira - CEP: 52050-020 - Recife-PE
Telefones: (0xx81) 2127-1400 • Fax: (0xx81) 2127-1424
E-mail: core-pe@core-pe.org.br • Site: www.core-pe.org.br
CORE-PI
Rua Rui Barbosa, nº 735 Norte - 1º Andar - Centro - CEP: 64000-090 Teresina-PI
Telefax: (0xx86) 3221-5500 E-mail: corepi@ig.com.br

CORE-CE
Rua Joaquim Nabuco, 3275 - Bairro Dionísio Torres - CEP: 60125-121 Fortaleza-CE
Telefone: (0xx85) 3272-4010 • Fax: (0xx85) 3272-3836
E-mail: atendimento@corece.org.br • Site: www.corece.org.br

CORE-RJ
Av. Graça Aranha nº 416 - 4º andar - CEP: 20030-001 - Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (0xx21) 2240-7105 • Fax: (0xx21) 2533-4275
E-mail: core.rj@openlink.com.br • Site: www.core-rj.org.br

CORE-DF
SBS - Quadra 01 - Bloco K - 10º andar - Edifício Seguradoras CEP: 70093-900 - Brasília-DF
Telefax: (0xx61) 3322-4607 / 3224-0763 / 3322-4596
E-mail: core.df@brturbo.com.br

CORE-RN
Rua Alberto Silva, nº 1280 - Lagoa Seca - CEP: 59022-300 - Natal-RN
Telefone: (0xx84) 3211-4349 • Telefax: (0xx84) 3222-1568
E-mail: core@core-rn.com.br • Site: www.core-rn.com.br

CORE-ES
Avenida Presidente Florentino Ávidos, nº 502 - Conj. 603 - Ed Alexandre
Buaiz - Centro - CEP: 29020-040 - Vitória-ES
Telefax: (0xx27) 3223-3502/3222-0762 • E-mail: corees.vix@terra.com.br

CORE-RO
R. Rafael Vaz e Silva, nº 2656 - Liberdade - CEP: 78904-120 - Porto
Velho-RO
Telefax: (0xx69) 3224-1343
E-mail: core-ro@enter-net.com.br • Site: www.enter-net.com.br/core-ro

CORE-GO
Rua 104, nº 672 - Setor Sul - CEP: 74080-240 - Goiânia-GO
Telefax (0xx62) 3281-7788
E-mail: corceg@corceg.org.br • Site: www.corceg.org.br

CORE-RS
Rua Pedro Chaves Barcelos, nº 1079 - Bairro Bela Vista - CEP: 90450-010
- Porto Alegre-RS
Telefax.: (0xx51) 3333-8550
E-mail: conselho@core-rs.org.br • Site: www.core-rs.org.br

CORE-MA
Avenida Gomes de Castro, nº 178 - CEP: 65020-230 - São Luis-MA
Telefax: (0xx98) 3221-5022 / 3221-6046
E-mail: core_ma@veloxmail.com.br • Site: www.coremaranhao.com.br

CORE-SC
Av. Rio Branco, nº 796 - Centro - CEP: 88015-202 - Florianópolis-SC
Telefax: (0xx48) 3224-0379
E-mail: core@coresc.org.br • Site: www.coresc.org.br

CORE-MG
Av. Bias Fortes, nº 382 - 3º e 4º andar - Bairro Lourdes - CEP: 30170-010 Belo Horizonte-MG
Telefones: (0xx31) 3071-3300 • Fax: (0xx31) 3071-3322
E-mail: coremg.secretaria@terra.com.br • Site: www.coreminas.org.br

CORE-SE
Rua João Pessoa, nº 320 - Sls. 501 / 521 - Ed. Cidade de Aracaju - Centro
CEP: 49019-900 - Aracaju-SE
Telefone: (0xx79) 3214-5676 • E-mail: corese@infonet.com.br

CORE-MS
Rua 14 de julho, nº 371 - Centro - CEP: 79004-390 - Campo Grande-MS
Telefone: (0xx67) 3321-1213 • Fax: (0xx67) 3384-6533
E-mail: core.ms@terra.com.br • Site: www.coresul.org.br

CORE-SP
Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 613 - Centro - CEP: 01317-000 - São
Paulo-SP
Telefone: (0xx11) 3188-7700 • Telefax: (0xx11) 3188-7777
E-mail: corcesp@corcesp.org.br • Site: www.corcesp.org.br

CORE-MT
Av. Ipiranga, 645 - Goiabeira - CEP: 78032-150 - Cuiabá-MT
Telefone: (0xx65) 3322-3472 • Telefax: (0xx65) 3624-5751
E-mail: coremat@terra.com.br • Site: www.coremat.com.br

CORE-TO
103 Norte (NO 07) ACNO II - Conjunto 01 - Lote 21 - sala 01 e 02 - Centro
CEP: 77013-050 - Palmas-TO
Telefone: (0xx63) 3212-1381 • Fax (0xx63) 3212-1388
E-mail:core@coretocantins.org.br • Site:www.coretocantins.org.br
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Revista do
CONFERE
Para fomentar a crescente integração e
harmonia entre os órgãos integrantes
do Sistema CONFERE/COREs, retomamos
a publicação da nossa revista. Ela
ganhou uma nova identidade visual,
buscando fortalecer a entidade.
Participem!
Enviem matérias, notas, informações
sobre eventos e cursos ou outros
assuntos para enriquecermos a
nossa revista e atualizarmos o site do
Conselho Federal dos Representantes
Comerciais.

www.confere.org.br
O veículo de comunicação oficial do
Conselho Federal será distribuído a cada
três meses.

Encaminhe seus e-mails para:
confere@br.inter.net.
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