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Há 50 anos Brasília foi construída por grandes 
homens para ser a capital oficial do país.

Feliz Aniversário, Brasília!
                                       Sistema Confere/Cores

No dia 21 de 
abril o Brasil 
comemora 
o aniversário 
da capital 
Brasília.
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Gestão
2010-2013

Ratifico que estou honrado com a 
renovação do voto de confiança 
depositado em minha diretoria e 

garanto que serei incansável para alcançar 
os anseios e necessidades dos Conselhos 
Regionais dos Representantes Comerciais 
e da categoria profissional.

Novamente, quero agradecer a todos 
que compõem o Sistema Confere/Cores e 
que contribuem para o seu fortalecimento. 
Não posso deixar de aproveitar este es-
paço para, mais uma vez, reconhecer publicamente a parceria, lealdade, empenho, 
dedicação e cooperação do diretor-tesoureiro Rodolfo Tavares. Ele é um dos pilares 
desta Casa.

Nesta nova gestão, continuaremos a luta em prol da nossa categoria, buscando 
a redução e simplificação da alta carga tributária que temos, além de promover e 
incentivar incessantemente o crescimento e fortalecimento do Sistema Confere/
Cores.

Em Brasília, não mediremos esforços para implementar mais ações parlamentares, 
que visam contribuir para o aperfeiçoamento da legislação e manutenção dos direitos 
até aqui conquistados.

No ano passado, tivemos grandes conquistas e as ações dos senhores gestores dos 
Conselhos Regionais foram de suma importância para o sucesso alcançado. 

Tenho o prazer de dizer que o Conselho Federal dos Representantes Comerciais 
apresentou nesta Plenária uma extensa e produtiva agenda de trabalho para 2010. 

Nossa parceria com os Conselhos Regionais vem sendo fortalecida através de um 
amplo apoio técnico e institucional, além de mantermos uma defesa clara e lúcida 
dos interesses da categoria frente aos poderes constituídos do nosso estado. 

Para este triênio 2010-2013, espero triplicar as boas notícias e para isso conto 
novamente com a ajuda dos senhores, que juntos proporcionam a crescente 
harmonização e crescimento do Sistema Confere/Cores. É uma honra trabalhar 
ao lado dos senhores em defesa dos interesses da categoria dos representantes 
comerciais em âmbito nacional.

Manoel Affonso Mendes 
Presidente
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Arthur Georges Guillou Core-AL eduardo José Damasceno Lima 
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Reunião  Plenária 2010

N o dia 29 de março, em sessão presidida 
pelo presidente do Core-GO, Antônio 
Lopes Trindade, foi realizada eleição 

e posse da nova Diretoria do Confere, para o 
triênio 2010/2013. Manoel Affonso Mendes de 
Farias Mello e Rodolfo Tavares foram reeleitos 
para os cargos de diretor-presidente  e diretor-
tesoureiro, respectivamente, e Celso Americano 
do Brasil eleito como diretor-suplente.

O presidente do Corcesp, Arlindo Liberatti,  
em nome do colegiado fez elogios e agrade- 
cimentos pela transparência, ética e profissio-
nalismos como os trabalhos foram realizados 
pela diretoria executiva no último mandato.

Com voz embargada pela emoção, Manoel 
Affonso disse que recebia com muita honra a 
renovação do voto de confiança depositada em 
sua diretoria. “Desde que cheguei nesta Casa 
não medi esforços para acompanhar a evolução 
imposta pela velocidade da informação e de todas 
as mudanças que ocorrem diariamente em todos 
os setores. Agradeço a indispensável ajuda de 
todos os companheiros e, em particular, àqueles 
que me acompanharam em Brasília na luta pela 
proteção dos direitos da categoria”, destacou.

O presidente reeleito agradeceu à assessoria e a 
todos os funcionários do Confere que colaboram 
significativamente para o sucesso da sua gestão. 

“Não posso deixar de agradecer às pessoas 

que me trouxeram para esta Casa, como o 
Dr. Plínio de Mello, idealizador da Lei dos 
Representantes Comercias e patrono da catego- 
ria e José Paulo Pereira Brandão, quarto presi-
dente do Confere, meu antecessor. Continuarei 

Presidente do
Confere,

Manoel Affonso, 
é reeleito  

para o triênio 2010-2013

Manoel Affonso, presidente do Confere
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aberto aos diretores dos Conselhos Regionais 
para sugestões na busca da realização dos 
interesses do colegiado, pois, junto com 
o diretor-tesoureiro, sou cumpridor da 
vontade da categoria dos representantes 
comerciais em âmbito nacional, a qual 
se materializa através dos delegados que 
compõem o Plenário do Conselho Fede-           
ral”, enfatizou Manoel Affonso.

Para o presidente do Core-ES, Benedicto 
Emmanoel Ferreira, o presidente Manoel 
Affonso dinamizou o Conselho Federal e 
o Sistema passou a viver em tempo real 
na era da informática. “Entretanto, não 
foi só a evolução que trouxe satisfação 
ao colegiado, mas, também, a dignidade 
dos diretores e a grande amizade que o 
presidente Manoel Affonso tem pelos 
membros do Sistema, socorrendo-nos em 
todos os momentos através da assessoria 
jurídica, contábil e de gestão. Tem sido 
um homem inteligente, competente e 
iluminado. Que Deus o abençoe e a 
sua diretoria para que possa fazer deste 
Conselho ainda maior e para que possa 
continuar com as transformações que 
repercutem em âmbito nacional”, estima. 

O diretor-tesoureiro do Confere, Ro-
dolfo Tavares, agradeceu a confiança que 
o Conselho deposita em seu trabalho. “Sei 
que o presidente Manoel Affonso, por 
questões de saúde, procurou ser contido na 
sua emoção, pois sabemos da importância 
que a continuidade dessa obra tem para 
sua vida. Reconheço a forte emoção do 
momento para o presidente e renovo a 
minha gratidão em poder estar ao seu 
lado e ter a honra de junto com o senhor 
dirigir esta Casa. Afirmo aos delegados 
representantes que pretendo estar mais 
próximo ao presidente Manoel Affonso, 
assessorando-o melhor na condução dos 
interesses, dos conflitos e dos objetivos 
desta classe que, efetivamente, é honrada 
pela sociedade brasileira e cada vez mais 
importante para esse futuro de glória que 
certamente espera o nosso país. Que Deus 
nos proteja e nos guarde. Muito obrigado”, 
discursou após ser reeleito.

“ sou cumpridor da 
vontade da categoria dos 
representantes comerciais 

em âmbito nacional ”
Manoel Affonso Mendes 

Presidente do Confere

Rodolfo Tavares, diretor-tesoureiro do Confere

Benedicto Emmanuel Ferreira, presidente do 
Core-ES
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Reunião Plenária 
2010

Exame de contas e plano de gestão 
para 2010 são aprovados

O Conselho Federal dos Representantes 
Comerciais realizou nos dias 29, 30, 31 
de março e 1º de abril a Reunião Plenária 

2010, realizada no auditório Paulo Rodrigues 
Alves, em sua sede, no Centro do Rio.

No dia 29 de março foram julgadas e aprovadas 
as contas orçamentárias para 2010 e as prestações 
de contas do Confere e Cores, referentes ao 
exercício de 2009. Foi aprovado pela unanimidade 
do Plenário do Confere o Relatório de Gestão 
referente ao exercício de 2009, através do qual o 
presidente Manoel Affonso Mendes apresentou 
os resultados obtidos com o cumprimento das 
metas estabelecidas no Programa de Trabalho 
aprovado pelo Colegiado do Confere na Reunião 
Plenária realizada em 2009.                                                                     

a realização de campanha institucional para divulgar o Sistema Confere/Cores;•	

a	 valorização	 e	 o	 reconhecimento	 da	 categoria	 profissional	 dos	 Representantes	 Comerciais,	•	

objetivando conscientizar os diversos setores da sociedade quanto a sua importância, com 

especial destaque para o Dia Pan-Americano do Representante Comercial; 

a promoção da crescente integração e harmonia entre os órgãos integrantes do Sistema Confere/•	

Cores, de forma a fortalecê-lo perante os segmentos da indústria e do comércio e à sociedade 

em geral; 

continuar envidando esforços junto ao Congresso Nacional, mantendo permanente contato com •	

os parlamentares, visando o acompanhamento dos Projetos de Lei do interesse da categoria dos 

representantes comerciais e do Sistema Confere/Cores;

prosseguir no trabalho de assessoramento e acompanhamento aos Conselhos Regionais por •	

intermédio dos técnicos da Comissão Permanente de Assessoramento Contábil e de Gestão e 

diligenciar	para	o	fiel	 cumprimento	das	atividades	 inerentes	às	atribuições	 legais	do	Sistema	

Confere/Cores,	fiscalizando	o	cumprimento	da	Lei	4886/65,	das	normas	administrativas,	dirimindo	

dúvidas	suscitadas	pelos	Conselhos	Regionais,	baixando	instruções	para	a	fiel	observância	da	lei	

que	regulamenta	a	atividade,	zelando	pelo	cumprimento	do	Código	de	Ética	Profissional,	assim	

como resolvendo os casos omissos, de acordo com os princípios gerais do direito.  

“É com satisfação que cumpro meu dever 
regimental e submeto a este Plenário o Relatório 
de Gestão referente ao exercício de 2009. Pela 
nossa avaliação a entidade logrou cumprir o 
Programa de Trabalho estabelecido para o ano 
de 2009, com a rigorosa observância às normas 
administrativas as quais o Conselho Federal está 
adstrito”, informou o presidente do Confere.

Também foi aprovado pela unanimidade do 
Plenário do Confere o Programa de Trabalho 
para o exercício de 2010, no qual a diretoria do 
Conselho Federal expõe os projetos que pretende 
implementar.

Além do cumprimento das deliberações do 
Plenário da entidade, também fazem parte do 
Programa de Trabalho, entre outras ações:
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Ministro Marco Aurélio 
é homenageado pelo 

CONFERE
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi homenageado pelo 

Confere com o descerramento de placa, em reconhecimento a sua brilhante atuação 
na mais alta Corte de justiça do país, sendo motivo de grande orgulho para a categoria 
pois sua carreira jurídica começou no Conselho Federal, no serviço de assistência jurídica 
ao representante comercial, para o qual foi nomeado pela Portaria 40 do Conselho 
Federal dos Representantes Comerciais, em 20 de outubro de 1966, assinada pelo Dr. Paulo 
Rodrigues Alves, 1º presidente do Confere.

Sua trajetória no Confere foi encerrada para ser membro do Ministério Público e do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, sendo posteriormente nomeado  ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. Também foi presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Tribunal Superior Eleitoral.

Lamentando a ausência do ministro Marco Aurélio, por motivos de saúde, o presidente Manoel 
Affonso convidou para descerrar a placa em sua homenagem os decanos do Sistema Confere/
Cores, Antônio Lopes Trindade, presidente do Core-GO e Severino Nascimento Cunha, delegado 
do Core-PE.

Reunião Plenária 2010

10

Delegados do Confere participam da cerimônia de descerramento da placa em homenagem ao ministro 
Marco Aurélio
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Presidente do Confere 
recebe homenagem do

Core-CE e Sindivendas

J oaquim da Silva Maia Junior, delegado do 
Core-CE e presidente do Sindivendas e 
Francisco José de Oliveira Filgueiras, 

presidente do Core-CE, homenagearam o 
presidente do Confere em nome dos 
representantes comercias do estado 
do Ceará.

Eles presentearam o presidente 
Manoel Affonso com um pin de 
ouro e brilhante, com a inscrição 
“Amigo do Representante Comer-
cial”, em reconhecimento ao êxi- 
to alcançado nos trabalhos desen-
volvidos durante sua gestão.

Maia falou da satisfação com os 
trabalhos realizados pelo Confere, que 
resgataram a memória do Dr. Plínio de Mello, 
Dr. José Paulo Pereira Brandão e de tantos 
outros que colaboraram significativamente com 
o Sistema Confere/Cores. 

“O Sindivendas chegou aos seis anos de 
trabalho por conta do apoio que vem recebendo 
dos amigos da categoria, entre eles Manoel 

Affonso, que tem o reconhecimento dos 
representantes comerciais do Ceará 

pela forma gentil e competente 
que cumpre com sua obrigação”, 
declarou.

O presidente agradeceu a 
homenagem lembrando que 
quando chegou ao Confere, 

pelas mãos do Dr. Brandão, 
então presidente, se apaixonou 

pela causa, mas jamais imaginou 
que chegaria onde está. “Agradeço 

a homenagem e divido-a mais uma vez 
com Dr. Plínio, Dr. Brandão, com a equipe de 
trabalho e com todos os delegados do Sistema 
que demonstraram voto de confiança nos 
trabalhos desenvolvidos”.

Manoel Affonso ao receber o pin das mãos de Francisco José de Oliveira Filgueiras e Joaquim da Silva Maia 
Junior, presidente do Core-CE e delegado do Core-CE 
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D emonstrando reconhecer a importância de todos os delegados para o Sistema Confere/
Cores e para a categoria dos representantes comerciais, após sua posse, pela primeira vez o 
presidente do Confere, Manoel Affonso, reservou um assento na Mesa Diretora ao delegado 

representante que não ocupa cargo de diretor-presidente no Core.
O delegado do Core-PE, Severino Nascimento Cunha, foi o primeiro, seguido dos delegados José 

Soares Barbosa, do Core-RO, e José Pereira Filho, do Core-MG, que ocuparam lugar à Mesa nos 
dias 30 e 31 de março e 01 de abril, respectivamente.

O presidente do 
Confere inova

para agregar ainda mais 
o colegiado

Reunião Plenária 2010

Raimundo Castro de Brito 
presidente do Core-MA

Antônio Lopes Trindade 
presidente do Core-GO

Fernando José da Costa 
presidente do Core-PE

Manoel Affonso Mendes de Farias Mello 
presidente do Confere

Rodolfo Tavares 
secretário da Mesa

Francisco Ribeiro da Silva 
presidente do Core-RO

José Pereira Filho 
delegado do Core-MT  

Francisco Ribeiro da Silva 
presidente do Core-RO

Benedicto Emmanoel Ferreira 
presidente do Core-ES 

Francisco Omar Fernandes 
presidente do Core-PA

Manoel Affonso Mendes de Farias Mello 
presidente do Confere

Rodolfo Tavares 
secretário da Mesa

Francisco José de Oliveira Filgueiras 
presidente do Core-CE

José Alcides dos Santos 
presidente do Core-MS

José Antônio de Araújo 
presidente do Core-PI

Otávio Oliveira Santos 
presidente do Core-RN

Flávio Flores Lopes 
presidente do Core-SC

Manoel Affonso Mendes de Farias Mello 
presidente do Confere

Rodolfo Tavares 
secretário da Mesa

Arlindo Liberatti 
presidente do Core-SP

Severino Nascimento Cunha 
delegado do Core-PE
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presidente do Core-RS

Geraldo Antônio dos Reis 
presidente do Core-TO

Marconi Barros dos Santos 
presidente do Core-PB

Manoel Affonso Mendes de Farias Mello 
presidente do Confere
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secretário da Mesa
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José Soares Barbosa 
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AComissão de Assuntos Sociais do Senado 
(CAS) aprovou no dia 10 de março, em 
decisão terminativa, o Projeto de Lei que 

fixa limites para as anuidades e as taxas a serem 
pagas pelos representantes comerciais - pessoas 

Senado aprova projeto
que fixa anuidades 

e taxas
para os Conselhos 

Regionais

Reunião Plenária 2010
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Delegados do Confere assistem vídeo da sessão em que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado vota a favor da 
aprovação do PLC 194/09, que fixa limites para as anuidades e as taxas pagas pelos representantes comerciais

físicas e jurídicas - aos conselhos profissionais 
regionais da categoria. O autor do projeto (PLC 
194/09) é o deputado federal Paulo Henrique 
Lustosa (PMDB-CE). A relatora na CAS foi a 
senadora Marisa Serrano (PSDB-MS).

Projeto aguarda a sanção presidencial
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O Sistema Confere/Cores reconhece que para a aprovação do Projeto de Lei 
foi fundamental o apoio e o trabalho coordenado. 

Agradecemos sobremaneira pelos esforços de cada um:

Deputado Paulo Henrique Lustosa da Costa (PMDB-CE) 1. 
autor do projeto de lei
Senador Inácio Arruda (PC do B-CE)2. 
Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) 3. 
relatora na Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Senador Gim Argello (PTB-DF)4. 
Sanadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) 5. 
presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Senador Wellington Salgado (PMDB-MG)6. 
Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)7. 
Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)8. 
Ministro Paulo Lustosa9. 
Antônio Henrique de Carvalho Ellery 10. 
coordenador do escritório do Confere em Brasília 

15
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No dia 1º de abril o Plenário do Con-
fere teve a honra de homenagear pes-
soalmente alguns dos parlamentares, que 

contribuiram efetivamente para a aprovação do 
Projeto de Lei 194/09 ( 1756/2007,  na origem) 
em reconhecimento ao apoio que estendem 
aos representantes comerciais e ao Sistema 
Confere/Cores.

O delegado do Core-CE, Joaquim da Silva 
Maia Junior, entregou a placa ao senador Inácio 
Arruda (PC do B – CE).

 “Pra mim é uma grande alegria poder 
contribuir com um Conselho que ajuda o Brasil, 
que tem o papel de ajudar a construir o nosso 
desenvolvimento”, afirmou o senador.

O senador Inácio chegou ao Senado Federal 
com a experiência adquirida nos mandatos 
anteriores (vereador, deputado estadual e fe-
deral). Seu mandato vem se destacando na busca 

Confere
homenageia 

parlamentares

pelo desenvolvimento da Região Nordeste, es- 
pecialmente do Ceará, com uma forte ligação 
com os movimentos sociais, culturais e eco-
nômicos do país.

Tanto como deputado federal e agora como 
senador, Inácio Arruda vem fazendo parte da 
lista dos 100 parlamentares mais influentes do 
Congresso Nacional.

“O representante comercial é quem lida di- 
retamente com o negócio e com as possibi-
lidades do nosso país de realizar atividades 
comerciais e empreendedoras no Brasil e do 
Brasil com o exterior e do exterior com o Brasil. 
Quero agradecer a oportunidade de estar aqui 
com vocês, num momento de encontro e con-
fraternização que está sendo realizada em pe-
ríodo santo. Estou à disposição da categoria e 
contem comigo no Senado Federal”, discursou.

O presidente do Core-SP, Arlindo Liberatti, 

Joaquim da Silva Maia Junior, delegado do Core-CE, entrega a placa ao senador Inácio Arruda (PC do B – 
CE). Ao lado, Manoel Affonso e Rodolfo Tavares, presidente e diretor-tesoureiro do Confere, respectivamente

Reunião Plenária 2010
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entregou a placa ao ministro Paulo Lustosa.
“Caros companheiros e amigos dessa insti-

tuição, pela qual sempre tive muito respeito e 
admiração e que tenho a honra de prestar alguns 
serviços a sua causa e aos seus interesses le- 
gítimos, fico muito feliz nesta oportunidade. Por-
quanto, essa homenagem que me é prestada me 
toca mais profundamente na proporção que sei 
que é manifestação de apreço, amizade e afeição 
que o presidente Manoel Affonso e todos vocês 
vêm demonstrado com carinho todo especial. 
Isso me faz sentir em casa”, declarou o minstro 
Paulo Lustosa após receber a homenagem.

O presidente do Core-MG, Maurício Ludgero 
Siqueira, entregou a placa ao deputado Paulo 
Henrique Lustosa da Costa (PMDB-CE).

Arlindo Liberatti, presidente do Core-SP, entrega a 
placa ao ministro Paulo Lustosa

 “Recebi muitos agradecimentos, mas entendo 
que é meu dever agradecer ao invés de ser 
agradecido. A aprovação do Projeto de Lei no 
Senado em caráter terminativo, num período 
relativamente curto, pronto para ir à sanção 
presidencial, não havendo nenhum recurso ao 
Plenário do Senado, só foi possível graças a uma 
ação coordenada e coletiva. Posso dizer isso por 
questões estatísticas, pois nenhum outro Projeto 
meu conseguiu sair da Câmara dos Deputados, 
em que pese igualmente o interesse, o mérito 
da matéria e as partes interessadas”, lembrou 

Maurício Ludgero Siqueira, presidente do Core-MG, 
entrega a placa ao deputado Paulo Henrique Lustosa

ao agradecer também as ações institucionais 
do Sistema Confere/Cores para a aprovação do 
projeto de lei que regula as anuidades para os 
representantes comerciais.

Para Paulo Henrique, a conqusita foi uma 
vitória, tanto no que tange à adesão obtida ao 
projeto durante esses três anos, como em função 
do resultado efetivamente alcançado. 

Ele explicou, ainda, que para a aprovação do 
projeto foi fundamental a ajuda do ministro 
Paulo Lustosa e do coordenador do escritório 
do Confere, em Brasília, Antônio Henrique 
de Carvalho Ellery, que foram incansáveis 
na defesa, na busca e na cobrança para fazer 
com que o processo tramitasse com a possível 
celeridade, além do presidente do Confere, que 
frequentemente compareceu ao Congresso 
Nacional para conversar e pedir apoio aos 
parlamentares.

“Agradeço a oportunidade que o Sistema 
Confere/Cores me proporcionou porque foi de 
grande aprendizado. É o meu primeiro projeto a 
ser aprovado no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados. Na vida não fazemos nada se estamos 
sós. Estamos todos de parabéns. Não teríamos 
chegados, onde chegamos se não fosse o esforço 
conjunto e coordenado. Agradeço a homenagem, 
sentindo-me orgulhoso. O melhor pagamento  
que temos são esses reconhecimentos”, enfatizou 
o deputado. 
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Antônio Henrique de Carvalho Ellery, 
coordenador do escritório do Confere 
em Brasília, foi homenageado pelo Sis-

tema Confere/Cores em reconhecimento aos 
relevantes serviços e dedicação que presta à 
categoria profissional dos representantes co-
merciais e pela sua importante atuação para 
aprovação do Projeto de Lei 1756/2007.

Ellery coordena o escritório do Confere em 
Brasília que, entre outras atividades, acompanha 
a tramitação de diversos Projetos de Lei do 
interesse do Sistema; cumpre as ações diretas 
determinadas pela Diretoria do Confere; fornece 
apoio aos dirigentes dos Conselhos Regionais, 
quando necessitam viajar ao Distrito Federal, 

Sistema Confere/Cores 
presta

homenagem a 
Henrique Ellery

acompanhando-os e prestando-lhes o auxílio 
necessário na solução dos assuntos de seu interesse; 
elabora pareceres, relatórios e desenvolve ações de 
interesse do Confere nos Tribunais Superiores, 
bem como ações administrativas do Sistema 
Confere/Cores junto ao Tribunal de Contas da 
União e ao Tribunal Regional Federal.

Emocionado, Ellery disse que continua na 
luta em prol da categoria dos representantes 
comerciais e do Sistema Confere/Cores em 
gratidão à amizade do Dr. Plínio Affonso, 
patrono da categoria e do Sistema, que o apoiou 
no momento mais difícil da sua vida. “Ofereço a 
homenagem ao Dr. Manoel Affonso, pois é quem 
orienta as nossas ações em Brasília”, frisou.

Manoel Affonso, presidente do Confere, parabeniza o coordenador do escritório do Confere, em Brasília, 
Antônio Henrique de Carvalho Ellery
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A pós grandes conquistas alcançadas para 
os representantes comerciais do estado 
do Mato Grosso, o presidente do Core-

MT, Jânio Modesto de Oliveira, anuncia que  
seu mandato terminará no dia 24 de julho de 
2010 e que não concorrerá como candidato a 
cargo de diretoria na próxima eleição.

O presidente Jânio sempre participou das 
Reuniões Plenárias com entusiasmo e novas 
idéias, próprias de um líder que representa 
orgulhosamente sua categoria profissional. 
O Confere registra os agradecimentos ao 
companheiro Jânio com votos de sucesso na 
brilhante carreira de representante comercial.

Presidente do 
CORE-Mato Grosso
se despede do Sistema 

Confere/Cores

Jânio deixa sua marca registrada no Sistema 
como importante colaborador e defensor da 
categoria. Dinamizou sobremaneira o Core-
MT e adquiriu nova sede para o regional 
que passou a contar com instalações dignas 
à disposição dos representantes comerciais 
mato-grossenses. 

Recentemente lançou a pedra fundamental 
da construção de outra sede que será realizada 
em terreno doado pelo governo estadual, no 
valor de aproximadamente R$ 2 milhões, 
localizado no Centro de Cuiabá. “Essa é a 
obra maior que deixo para a próxima admi-
nistração”, afirmou.

Jânio Modesto de Oliveira, presidente do Core-MT



Arthur Georges Guillou, presidente do Core-AL
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O presidente do Confere, Manoel Affonso, 
em nome do Sistema Confere/Cores, 

parabenizou com votos de sucesso o novo 
diretor-presidente do Core-AL, Arthur Georges 
Guillou, e toda sua diretoria eleita para o triênio 
2010-2013.

Um dos planos da nova diretoria é abrir 
uma delegacia do Core-AL em Arapiraca, que 
é atualmente a segunda cidade mais populosa 
do estado depois de sua capital, Maceió. Outro 
projeto é criar uma parceria com o Senac 
para aperfeiçoar as técnicas de vendas dos 
representantes comercias da região.

“Acredito que o nosso maior desafio é 
conscientizar a categoria de que a cada dia é 
necessário atualização, inovação e capacitação. 
Além disso, queremos reforçar a imagem do 
Conselho Regional como órgão que agrega a 
profissão e não como um arrecadador”, revela 
Arthur Georges Guillou.

Core-AL tem novo 
presidente

Arthur Georges Guillou 
tomou posse dia 04.01.10 Fernando José da Costa alcança mais  

uma grande conquista para todos os 
representantes comerciais

Sistema Confere/
Cores parabeniza 

Core-PE

Fernando José da Costa, presidente do Core-PE

H á muito tempo, Fernando José da Costa, 
presidente do Core-PE, luta pela capa-

citação profissional e reafirma que a atualização 
é essencial para se obter sucesso na profissão de 
representante comercial.

Recentemente, o presidente do Core-PE con-
seguiu implementar o curso superior de Gestão 
em Representação Comercial numa universidade 
pública, a Universidade de Pernambuco (UPE). 
Uma ação pioneira e um grande salto para os 
representantes comerciais do país.

Fernando José da Costa é um homem de 
incansáveis lutas e tem sido um grande gestor à 
frente do Core-PE. A criação do primeiro curso 
superior em Gestão de Representação Comercial 
do Brasil, chancelado pelo MEC, é uma de suas 
vitórias.

O Sistema Confere/Cores agradece imen-
samente o grande feito que Fernando José da 
Costa alcançou para a categoria.
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“Meus companheiros, amigos e irmãos, estamos vivendo 
um momento muito importante para o mundo cristão, que é a 
cerimônia voltada para aquele que veio ao mundo, que se deu em 
prova de tolerância, de humildade e tudo enfim para redimir nossos 
pecados. A nossa Plenária está ocorrendo justamente nesse momento 
tão importante e, dentro desse clima de encontro fraternal, quero 
prestar homenagem aqueles que por aqui passaram e prestaram seus 
serviços. É indispensável falar do nosso pioneiro e patrono Plínio 
Affonso, do inestimável companheiro Brandão e os demais. Gostaria 
de homenageá-los neste momento com a oração maior que o Senhor 
nos ensinou”

 Severino Nascimento Cunha, 
delegado do Core-PE

Clima de Páscoa marca a 
Reunião Plenária 2010
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O Patrono dos 
Representantes 
Comerciais VIVE 
no coração do 
Sistema Confere/Cores

Reunião Plenária 2010

Escultura em metal em homenagem ao 
patrono dos representantes comerciais, 
Dr. Plínio Affonso de Farias Mello, na 
parede do auditório do Confere



Homenagens ao 
Dr. Plínio Affonso 

de Farias Mello

Marconi Barros dos Santos, presidente 
do Core-PB, prestou homenagem ao 
saudoso Dr. Plínio Affonso, criador do 

Sistema Confere/Cores, com a leitura do texto 
escrito por Fernando José da Costa, presidente 
do Core-PE.

Emocionado pela lembrança e pela gratidão, 
Rodolfo Tavares, diretor-tesoureiro do Confere, 
também lembrou do Dr. Plínio: “Os egípcios 
acreditavam que quando passavam desse plano 
para o plano espiritual, haveria do outro lado um 
Deus que faria duas perguntas para examinar 
a possibilidade de ingresso no céu. A primeira 
pergunta desse Deus seria: Você foi feliz? A 
segunda pergunta: Quantas pessoas você fez 
feliz? Não tenho certeza se o Dr. Plínio poderia 
responder afirmativamente a primeira pergunta, 
mas tenho absoluta convicção que ele poderia 
responder que fez muitas pessoas felizes, às 
vezes com senso crítico muito grande, mas tenho 
certeza que nenhuma pessoa passou por essa 
convivência e por esse gabinete sem ter recebido 
a mão estendida quando tenha precisado e sem 
ter aprendido a colocar-se diante da vida com 

Marconi Barros dos Santos, presidente do Core-PB

mais responsabilidade e sem a ingenuidade que a 
vida profissional e comercial não admitem. Então, 
reitero as palavras do Dr. Ellery e como qualquer 
outro diria que quando precisei também tive essa 
mão estendida”. 

O presidente do Core-AM, Hildeberto Cor- 
rêa Dias, também externou sua gratidão ao 
patrono Dr. Plínio de Mello que o socorreu 
como verdadeiro amigo quando do falecimento 
do seu pai, servindo-o da forma mais objetiva e 
solidária que um cristão espera encontrar naquele 
momento difícil. “Ele era um homem realmente 
solidário, é uma pessoa que guardo no coração 
e transmito a vocês a lealdade que o devoto”, 
revelou. 

“Dr. Plínio era de uma lealdade e generosidade 
rara. Sendo lembrado até hoje em Brasília por 
diversos senadores. Uma pessoa que, realmente, 
deixou pegadas por onde caminhou nessa vida. 
Tenho a certeza que o sucesso que esta Casa 
alcançava na época do Dr. Plínio e alcança até 
hoje só é possível porque meu pai caminha ao 
meu lado”, disse Manoel Affonso, presidente do 
Confere.
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Hildeberto Correa Dias, presidente do Core-AM
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Oúltimo dia da Reunião Plenária, 1º de 
abril, foi brindado com a palestra da 
doutora em Engenharia de Produção, 

Maria Teresa Coutinho, que falou sobre o 
tema “Grandes mudanças Globais”.

Durante a palestra foram feitos esclareci-
mentos sobre contexto da globalização, mun- 
dialização e desterritorialização. Ela também 
abordou a revolução da digitalização, a di-
nâmica nos negócios sob o aspecto do impulso 
contínuo que envolve a inovação radical, in- 
cremental e sinérgica, e sob o aspecto do 
impulso onipotente que corresponde ao desejo 
dos clientes. 

Ressaltou a importância da qualidade do 
relacionamento com o cliente e da forma como 

se oferece o produto, situando o representante 
comercial para as grandes mudanças e sua 
verdadeira atuação no mercado como um 
técnico que domina o produto que vende e 
conhece os seus clientes. 

Maria Teresa Correia Coutinho é doutora 
em Engenharia de Produção pela COPPE/
UFRJ, professora da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) em Recursos Huma-
nos, dos MBAs de Logística e Executivo da 
COPPEAD, do curso de Gestão Empresarial 
da FGV, o que lhe proporciona experiência e 
conhecimentos para atuar como consultora de 
comportamento organizacional e de RH. Co-
autora do livro: Gestão de Pessoas: Dimensões 
Funcionais, Rio de Janeiro: FGV, 2003. 

Mudanças Globais
são debatidas na Reunião Plenária
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A doutora em Engenharia de Produção, Maria Teresa Coutinho profere palestra para os delegados
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SISTEMA CONFERE/CORES

O Conselho Federal dos Representantes Comerciais 
(Confere) foi instalado em 10 de março de 1966, 
quando foi realizada a primeira Reunião Plenária, 

após a sanção da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965. 
A Lei nº 4.886 regulamentou a profissão de representante 

comercial, após anos de lutas por reconhecimento. Para a 
aprovação do texto legal, batalhas intensas foram travadas 
por verdadeiros bandeirantes, que, incansáveis, não medi-
ram esforços. Dr. Plínio Affonso de Farias Mello foi o 
grande idealizador e defensor da Lei nº  4.886/65.

Paulo Rodrigues Alves, Campos Vergal, Barbosa Lima 
Sobrinho, Eurico Resende, Rubens Requião, Mário de 

Oliveira Brandão, Darly Alves Branco, 
Adalberto Renaux são 

alguns dos nomes 
que fazem parte da 
história do Confere, 
como os grandes ba- 
talhadores pela regu- 
lamentação da profis-
são, ajudando, assim, 
na construção de uma 
sociedade mais justa e 
digna, culminando com 
o desenvolvimento co-
mercial do Brasil.

Memória
Diretoria do Confere 
instituída em 10 de março de 1966: 

Diretor-Presidente:  
Paulo Rodrigues Alves (Core-GB)

Diretor-Tesoureiro: 
Washington Chamma (Core-GB)  

Diretor Vice-Presidente: 
Lauro Soares (Core-SP)

Diretor Vice-Presidente: 
Fernando A. Rolla (Core-RS)

Diretor Vice-Presidente: 
Sydrach de Araújo (Core-BA)

Diretor Vice-Presidente: 
José Fernandes Martins (Core-RN)

Diretor Vice-Presidente: 
Antonio Carlos Ferreira da Silva Cruz (Core-MA)

Diretor Vice-Presidente: 
Paulo Rubens Có (Core-ES)

Diretor Vice-Presidente: 
José de Ribamar Gomes (Core-PI)  

Diretor Vice-Presidente: 
Antonio Eimann Albuquerque Pessoa (Core-PB)

Diretor Vice-Presidente: 
Carlos Alberto Pereira de Oliveira (Core-PR)

Diretor Vice-Presidente: 
Hélio Rodrigues Cardoso (Core-PE)

Diretor Vice-Presidente: 
Hélio de Araújo Faro (Core-SE)

Diretor Vice-Presidente: 
Haroldo Soares Glavam (Core-SC)

Diretor Vice-Presidente: 
Arlindo Severiano de Miranda (Core-PA)
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Todo dia é uma nova 
oportunidade que a vida 

oferece a quem nela crê.
Feliz Aniversário!

Sistema Confere/Cores

Joaquim da Silva Maia Junior
diretor-tesoureiro do Core-CE

Romeu Capra
diretor-tesoureiro do Core-TO

Jaime de Oliveira
diretor-secretário do Core-BA

José Pereira Filho
diretor-tesoureiro do Core-MT 

Arthur Georges Guillou
presidente do Core-AL

Valdir Cortez 
diretor-tesoureiro do Core-MS

Roberto Moaci Campos Drumond 
diretor-tesoureiro do Core-PI

Francisco Gomes de Oliveira
diretor-conselheiro do Core-SC

Janio Modesto de Oliveira
presidente do Core-MT 

Sebastião Sleauvan de Freitas Menezes
diretor do Core-CE 

Davi Aparecido Silva Pereira
diretor-secretário do Core-TO

Aliomar Xavier das Chagas
diretor-tesoureiro do Core-GO

Gerson Lopes Pereira  
diretor-secretário do Core-PB

Rui Koetz de Moura 
diretor-tesoureiro do Core-RS

Francisco Ribeiro da Silva 
presidente do Core-RO

José Alcides dos Santos 
presidente do Core-MS

Milton Edgard Veloso da Silva
presidente do Core-BA 

Flávio Flores Lopes 
presidente do Core-SC

Siram Cordovil Teixeira 
dirtetor-tesoureiro do Core-SP

Maria Fernanda Monteiro dos Santos 
diretor-secretária do Core-AM 

Antonio Luiz Monteiro Malta Filho
diretor-secretário do Core-MA 

ABRIL

01.04

02.04

23.04

23.04

MAIO 

02.05

03.05

05.05

09.05

09.05

26.05

27.05

27.05

30.05

31.05

JUNHO

09.06

10.06

14.06

14.06

14.06

23.06

26.06

Aniversariantes 
do Trimestre
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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-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-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 
r. rui Barbosa, nº 735 Norte - 1º Andar - Centro - CeP: 64000-090 - 
Teresina-PI 
Telefax: (0xx86) 3221-5500 e-mail: corepi@ig.com.br

CORE-RJ 
Av. Graça Aranha nº 416 - 4º andar - CeP: 20030-001 - rio de Janeiro, rJ 
Telefone: (0xx21) 2240-7105 • Fax: (0xx21)  2533-4257 
e-mail: core.rj@openlink.com.br • Site: www.core-rj.org.br

CORE-RN 
r. Alberto Silva, nº 1280 - Lagoa Seca - CeP: 59022-300 - Natal-rN 
Telefone: (0xx84) 3344-4281 • Fax: (0xx84) 3344-4282 
e-mail: core@core-rn.org.br • Site: www.core-rn.org.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-RS 
r. 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-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-SE 
r. João Pessoa, nº 320 - Sls. 501 e 521 - ed. Cidade de Aracajú - Centro 
CeP: 49019-900 - Aracaju-Se 
Telefone: (0xx79) 3214-5676 • e-mail: corese@infonet.com.br 

CORE-SP 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 613 - Centro - CeP: 01317-000 - São 
Paulo-SP 
Telefone: (0xx11) 3243-5500 • Telefax: (0xx11) 3243-5520 
e-mail: corcesp@corcesp.org.br • Site: www.corcesp.org.br

CORE-TO 
103 Norte (No 07) ACNo II - Conjunto 01 - Lote 21 - salas 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

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-AM 
r. Comdor. Clementino, nº 498 - Centro - 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-AP 
r. Tiradentes, nº 1342-A - Bairro Central - CeP: 68900-098 - Macapá - AP 
Telefax:  (0xx96) 3222-6699 / 3222-6707 
e-mail: coreap.coreap@gmail.com 

CORE-BA 
Av. 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-CE 
r. 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-DF 
SBS - Quadra 01 - Bloco K - 10º andar - ed. Seguradoras - 
CeP: 70093-900 - Brasília-DF 
Telefax: (0xx61) 3322-4607 / 3224-0763 / 3322-4596 
e-mail: core.df@brturbo.com.br

CORE-ES 
Av. Presidente Florentino Ávidos, nº 502 - Grupo 603 - ed. Alexandre Buaiz 
- Centro - CeP: 29020-040 - Vitória-eS 
Telefax: (0xx27)  3223-3502/3222-0762 • e-mail: corees.vix@terra.com.br

CORE-GO 
r. 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-MA 
Av. Gomes de Castro, nº 178 - Centro - 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-MG 
Av. Bias Fortes, nº 382 - 3º e 4º andares - 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-MS 
r. 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.corems.org.br

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

CoNSeLHoS reGIoNAIS
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www.confere.org.br

Representante 
Comercial
O registro do representante comercial, pela 

imposição da Lei nº 4.886/65, alterada pela Lei 
nº 8.420/92, é obrigatório, sob pena de incorrer 
no	 exercício	 ilegal	 da	 profissão,	 devendo	 o	
interessado se registrar no Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais (Core) de onde está 
domiciliado (se pessoa física), ou onde está sediado 
(se pessoa jurídica).

Contate o Conselho 
Regional da sua região


