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EDITORIAL

Boas notícias

O primeiro semestre de 2011 encerrou com
um saldo positivo para a categoria. O Projeto de
Lei nº 1439/2007, do deputado federal Dilceu
João Sperafico (PP/PR), que propõe reduzir o
valor da indenização por rompimento contratual, limitar o prazo para cálculos indenizatórios
e diminuir o prazo para reclamar indenizações
na Justiça, recebeu três emendas favoráveis aos
representantes comerciais, uma delas, do deputado catarinense Edinho Bez, que é suplente
na Comissão de Trabalho, de Adminsitração e
Serviço Público, na qual tramita atualmente o
PL. Essa boa notícia renovou nossas esperanças
e serviu como injeção de ânimo para prosseguirmos no trabalho incansável que estamos
desenvolvendo desde 2007, quando surgiu o
referido PL. As emendas propostas não apenas
garantem os direitos já assegurados por lei,
como também os ampliam.
Seguimos a mesma linha de atuação
político-institucional no que diz respeito à
inclusão da categoria no Simples, desde a
década de 90. É importante lembrarmos que
nas várias alterações na legislação da antiga

Microempresa e, mais recentemente, o Simples,
obtivemos alguns êxitos na esfera legislativa,
mas que logo foram ceifados pelo poder executivo, com o rótulo de sermos uma categoria
profissional concentradora de renda e não
geradora de emprego. Justificativa que não
aceitamos, pois entendemos ser justamente o
contrário: geramos milhares de empregos nas
empresas representadas e, ao mesmo tempo,
movimentamos uma série de economias no
exercício da atividade profissional.
Finalmente, voltando a abordar os aspectos
positivos destes primeiro semestre, gostaria de
destacar o sucesso de ações como o ciclo de
palestras gratuitas que oferecemos pelo estado,
com o apoio dos sindicatos regionais da categoria, e também as tratativas, já bem adiantadas,
do 4º Congresso Brasileiro de Representantes
Comerciais, que será promovido em setembro
de 2012 em Florianópolis, paralelamente ao
13º Encontro Catarinense de Representantes
Comerciais. Agende-se já e aguarde novidades!
Grande abraço!

Flavio Flores Lopes, presidente do Core-SC.

DECISÃO STJ: Exclusividade em contrato verbal
garante indenização a representante comercial
A contratação de outra empresa para atuar na
mesma área de representação comercial pode ser
entendida como rescisão imotivada de contrato e dar
margem ao pagamento de indenização pela firma
representada, desde que, à falta de ajuste escrito,
a exclusividade seja provada por testemunhas ou
outros meios aceitos em juízo.
Com base nesse entendimento, a Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso
apresentado pela Mundial S/A Produtos de Consumo
(tradicional fabricante de tesouras, facas, produtos
de beleza e outros artigos) contra decisão judicial que
a havia condenado a indenizar uma empresa que atuava como sua representante comercial no Paraguai.
Em ação de cobrança com pedido de indenização, a empresa autora alegou que detinha exclusividade na representação comercial para aquele país e
que o contrato foi rescindido unilateralmente pela
representada no momento em que contratou um
novo representante para a mesma zona.
A sentença – depois confirmada pelo tribunal
estadual – deu razão à autora e fixou a indenização
em um doze-avos sobre o valor de todas as comissões
pagas durante a vigência do contrato (celebrado verbalmente), mais um adicional a título de aviso prévio,
no valor de um terço sobre as três últimas comissões.
Em recurso ao STJ, a Mundial invocou a Lei n.
4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais, para contestar o reconhecimento
da exclusividade, sustentando que ela dependeria de
ajuste expresso e não poderia ser presumida.
O artigo 31 da lei diz que, “prevendo o contrato
de representação a exclusividade de zona ou zonas,
ou quando este for omisso, fará jus o representante
à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que
diretamente pelo representado ou por intermédio de
terceiros”. O parágrafo único desse artigo estabelece
que “a exclusividade de representação não se presu-

me na ausência de ajustes expressos”.
Segundo o relator do recurso, ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, embora a Lei n. 4.886 descreva
os elementos obrigatórios do contrato de representação celebrado por escrito, em grande parte esses
contratos são verbais, e não há na legislação nem
na jurisprudência nada que imponha uma forma
ou outra.
“Em se tratando de contrato celebrado verbalmente, admite-se a comprovação das cláusulas pactuadas entre as partes por todos os meios em direito
admitidos”, disse o relator. Ele observou que não se
exige que a cláusula de exclusividade seja formalizada
por escrito. “Consequentemente” – acrescentou –, “a
demonstração da existência da cláusula de exclusividade pode ser feita mediante a produção de prova
testemunhal”, como ocorreu no processo.
O ministro destacou que a doutrina e a jurisprudência concordam em admitir a exclusividade
mesmo no caso dos contratos verbais. A diferença é
que, nos termos da Lei n. 4.886/65, a exclusividade é
presumida nos contratos por escrito que nada falem
sobre o assunto, mas tem que ser provada no caso de
contratos verbais. No julgamento do Recurso Especial
229.761, em 2001, a Terceira Turma do STJ já havia
definido que é possível provar a exclusividade por
outras formas além da escrita.
No caso da Mundial, o tribunal estadual reconheceu, a partir do depoimento de testemunhas,
que o contrato firmado verbalmente era exercido
com exclusividade. “Estabelecida essa premissa,
inarredável a conclusão de que houve rescisão
imotivada do contrato, diante da contratação de
um novo representante para zona onde vigorava
ajuste de representação comercial com cláusula de
exclusividade” – concluiu o ministro Sanseverino,
cujo voto foi seguido de forma unânime pela
Terceira Turma.
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Atuaçãode
político-institucional
Projeto
lei propõe reduzir indenização de representantes comerciais

Carta enviada aos parlamentares
catarinenses destaca pleitos da categoria
Em fevereiro, o CORE-SC enviou ofício a todos
os parlamentares catarinenses empossados
no início do ano, solicitando apoio aos
mais importantes pleitos da categoria.
O CORE-SC reafirmou repúdio
ao Projeto de Lei nº 1.439/2007,
que tramita na Câmara dos Deputados e prejudica toda a categoria, além de solicitar a inclusão
dos Representantes Comerciais
no SIMPLES nacional, um pleito
de mais de 15 anos.

Outros assuntos que preocupam muito a categoria e que
foram abordados no ofício são a
duplicação da BR-101 e questões
relacionadas ao pedágio cobrado
nas rodovias, reajustado acima
dos índices de inflação, como
a falta de manutenção das es-

tradas catarinenses que geram
mais despesas ao representante
comercial, profissional que depende de viagens para exercer
sua atividade.
Juntamente com o ofíco fo-

ram encaminhados o Relatório
de Gestão do CORE-SC, referente ao exercício de 2010, além
da legislação que regulamenta
a profissão de representante
comercial.

Respostas recebidas:
Deputados federais: Mauro Mariani (PMDB); Onofre Santo Agostini
(DEM); Esperidião Amin (PP); Edinho Bez (PMDB). Deputados estaduais: Reno Caramori (PP); Dirceu Dresch (PT); Joares Ponticelli (PP); Jorge
Teixeira (DEM); Silvio Dreveck (PP); Maurício Eskudlark (PSDB); Volnei
Morastoni (PT); Antônio Aguiar (PMDB); Angela Albino (PcdoB); Ana
Paula Lima (PT); Valmir Comin (PP). Senadores: Paulo Bauer (PSDB),
Casildo Maldaner (PMDB) e Luiz Henrique da Silveira (PMDB).

SIMPLES NACIONAL
Relator do projeto que propõe
inclusão de novas categorias promove
evento em Florianópolis
O presidente do CORE-SC,
Flavio Flores Lopes, participou de
evento promovido no Conselho
Regional de Contabilidade em
Florianópolis, dia 5 de maio,
para discutir o Projeto de Lei
Complementar 591/10, que
propõe alterações na Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa,
e que tramita na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados.
A proposta eleva os limites
da receita bruta anual estabelecidos para inclusão no Simples
Nacional, fixando-os em R$ 240
mil/ano (microempresa), R$ 3,6
milhões (pequena empresa) e
R$ 48 mil (Empreendedor Individual), bem como possibilita a
entrada de novas categorias profissionais no regime simplificado
de tributação e o parcelamento
de débitos tributários.
Como o evento contou com
a participação do relator do
Projeto, deputado federal Jorginho Mello, o presidente Flores
entregou ao parlamentar ofício
pleiteando a inclusão dos representantes comerciais, além de

uma série de outras informações
sobre a categoria.
Representação – O evento
reuniu entidades como FCDL/SC e
Fecomércio, além dos deputados
federais Edinho Bez, Gean Loureiro e Esperidião Amin. Também
esteve presente o ex-deputado
federal Cláudio Vignatti, um dos
autores do projeto, com o qual
dirigentes do CORE-SC estiveram
reunidos por várias vezes durante
seu mandato. Mesmo assim, a
categoria dos representantes
comerciais ainda não foi incluída no texto do Projeto de Lei
Complementar 591/10, enquanto
que atividades como academias e
escolas esportivas, serviços de Fisioterapia e condomínios residenciais e manipulação de fórmulas
magistrais foram contempladas.
“Não podemos desistir, temos que continuar trabalhando
pela nossa inclusão no SIMPLES,
congregando cada vez mais os
representantes comerciais no
sentido de pressionar a classe
política”, destaca o presidente
Flores.

Trecho do ofício entregue ao relator
do Projeto de Lei Complementar 591/10,
dep. federal Jorginho Mello,
“Em nome da Diretoria e
dos 20.000 filiados do CORE-SC - Conselho Regional dos
Representantes Comerciais do
Estado de Santa Catarina –
cumprimento Vossa Excelência
pela iniciativa de realizar um
evento especifico para tratar da
alteração do Simples Nacional.
O assunto preocupa muito
o Representante Comercial,
pois desde a implantação da
Micro Empresa nos anos 80,
oferecendo um regime tributário diferenciado a segmentos
empresarias, sempre tivemos a
opção de inclusão negada.
É importante lembrarmos
que nas várias alterações na
legislação da antiga Microempresa e, mais recentemente,
o Simples, obtivemos alguns
êxitos na esfera legislativa, mas
que logo foram ceifados pelo
poder executivo, com o rótulo
de sermos uma categoria profissional concentradora de renda e não geradora de emprego.
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Justificativa que não aceitamos,
pois entendemos ser justamente o contrário: geramos milhares de empregos nas empresas
representadas e, ao mesmo
tempo, movimentamos uma
série de economias no exercício
da atividade profissional.
Outros fatores que desestimulam os Representantes
Comerciais são as dificuldades
nas condições de trabalho, com
carga tributária elevadíssima,
fator que gera uma mortalidade empresarial altíssima no
setor, culminando em graves
problemas sociais e econômicos, aliados a nenhuma ação
concreta de incentivo por parte
governamental durante sucessivos mandatos.
Esperamos contar agora
com apoio de Vossa Excelência
e aproveitamos a oportunidade
para encaminhar mais informações sobre a categoria e o
que esta atividade profissional
representa para o país.”

PROJETO DE LEI Nº 1439/2007

Três emendas são apresentadas para
garantir e ampliar os direitos da categoria
O projeto de Lei nº 1439/2007, do deputado federal Dilceu João Sperafico (PP/PR), propõe reduzir o
valor da indenização por rompimento contratual, limitar o prazo para cálculos indenizatórios e diminuir
o prazo para reclamar indenizações na Justiça. Ainda em 2007, o relator do projeto, deputado federal
Sandro Mabel ((PR-GO), apresentou Substitutivo ao projeto (veja quadro comparativo abaixo).
Desde 2007, o CORE-SC está mobilizado no sentido de impedir a aprovação do PL Nº
1439/2007, garantindo os direitos conquistados pela categoria, por meio da lei que regulamenta
a profissão. Em 2011, o CORE-SC intensificou o trabalho junto aos parlamentares catarinenses.
Atualmente, o PL Nº 1.439 tramita na Comissão de Trabalho, de Adminsitração e Serviço Público,
na qual o deputado catarinense Edinho Bez é suplente, e recebeu emendas de três deputados:

Deputado federal
Edinho Bez
(PMDB/SC) propõe:

caso de rescisão contratual sem

as atividades econômicas do país.

tor do Projeto de Lei nº 1.439,

motivo justo de 1/12 (um doze

O Projeto de Lei n° 1.439/2007,

deputado Sandro Mabel. “A

avos) e limitar o prazo para cál-

em tramitação na Câmara dos

aprovação do Projeto de Lei da

Majoração da indenização devida

culos indenizatórios aos últimos

Deputados, tem sido objeto de

forma proposta pelo referido

ao representante comercial em

20 anos de vigência do contrato.

reflexão por parte dos parlamen-

Substitutivo constituirá grande

caso de rescisão contratual sem

Prescreve em dois anos a ação

tares e da categoria, em toda a

injustiça para a categoria dos

motivo justo, de 1/12 (um doze

do representante comercial para

sua fase de análise”. Trecho da

representantes comerciais, visto

avos) para 1/10 (um décimo),

pleitear a retribuição que lhe é

justificativa do deputado gaúcho

que reduzirá drasticamente o

e limitar o prazo para cálculos

devida e os demais direitos que

Ronaldo Nogueira.

valor indenizatório no caso de

indenizatórios aos últimos 20

lhe são garantidos por esta lei.

anos de vigência do contrato.

“A evolução da legislação vigente

Prescreve em dois anos a ação

que aborda as atividades dos re-

do representante comercial para
pleitear a retribuição que lhe é

causa, o que ocorre na maioria

presentantes comerciais denota a
importância deste segmento para

Suprimir o substitutivo do Rela-

Roberto Santiago.

devida e os demais direitos que

jurídica, a confusão sobre a real
relação entre os representantes
comerciais e suas representadas
e a banalização desta forma de
contratação, deve-se impedir a
similaridade da legislação trabalhista com a lei aplicável ao

PL 1439/2007

SUBSTITUTIVO PL

PROPOSTA EMENDAS

Indenização é
referente ao todo
período contratual

Limita aos últimos
3 anos

Limita aos últimos
5 anos

Limita aos últimos
20 anos

Indenização é de
1/12 avos

Indenização é de
1/20 avos

Indenização é de
1/12 avos

Indenização é de 1/10
avos (dep. Edinho Bez)
Indenização 1/12 avos
(dep. Ronaldo Nogueira)

da justificativa da emenda do de-

Deputado federal
Ronaldo Nogueira
(PTB/RS) propõe:
Manter a indenização devida
ao representante comercial em

da emenda do deputado paulista

EM VIGOR

representante comercial”. Trecho
putado catarinense Edinho Bez.

das vezes”. Trecho da justificativa

QUADRO COMPARATIVO

lhe são garantidos por esta lei.
“A fim de evitar a insegurança

rescisão contratual sem justa

Deputado Roberto
Santiago (PV/SP)
propõe:

Prazo prescricional
é de 5 anos (para
postular em juízo
eventuais questões)

Prazo
prescricional é
de 2 anos (para
postular em
juízo eventuais
questões)

Prazo prescricional
é de 2 anos (para
postular em
juízo eventuais
questões)
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Prazo prescricional
é de 2 anos (para
postular em juízo
eventuais questões)

CORE-SC reforça pedido de apoio ao deputado federal Edinho Bez e
agradece mobilização do deputado estadual Reno Caramori

O

presidente do CORE-SC, Flavio Flores Lopes, esteve na Assembleia
Legislativa de SC no dia 27 de junho, com o deputado federal Edinho
Bez (PMDB), presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, que apresentou emenda ao projeto de Lei nº 1439/2007 favorável aos representantes
comerciais. “Aproveitamos a oportunidade para agradecer pessoalmente
ao parlamentar e reforçar o pedido de apoio à categoria”, explicou o
presidente do CORE-SC.

O

presidente Flores esteve na Assembleia Legislativa de SC no dia 21
de junho, reunido com o deputado estadual Reno Caramori (PP),
para agradecer o apoio recebido na tentativa de derrubar o Projeto de
Lei Nº 1439/2007. “O deputado Reno enviou diversas correspondências
à bancada catarinense em Brasília, independentemente de bandeira partidária, alertando os parlamentares sobre a importância da manutenção
dos direitos da categoria”, destaca Flores.

27º Encontro Nacional de Sindicatos Patronais

Sindicatos da categoria se reúnem durante evento

E

ntre 25 e 27 de maio, o Sindicato dos
Lojistas do Comércio Varejista de Cuiabá Sindilojas promoveu o 27° Encontro Nacional
de Sindicatos Patronais do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo, no Centro de Eventos do
Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso.
Paralelamente ao evento, os presidentes
dos seis sindicatos catarinenses de representantes comerciais – Sireflop, Sirenorte,
Sirecom, Siresul, Sirecoi e Sindrecom – e o
presidente do CORE-SC, Flavio Flores Lopes,
estiveram reunidos com dirigentes de sindicatos da categoria de outros estados. O
objetivo da reunião, denominada “Sala da Representação Comecial”, foi discutir questões importantes
para a categoria em nível nacional, dentre elas, a
realização do 1º Simpósio do Fórum Permanente dos
Sindicatos dos Representantes Comerciais do Brasil,
que será promovido no dia 21 de setembro de 2012
em Florianópolis.
Sirecom´s - Definir um nome único para os
sindicatos da categoria em todo o Brasil foi o objetivo
de reunião promovida no dia 5 de agosto em São
Paulo. Sirecom foi o nome escolhido pelos sindicatos.
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O presidente do CORE-SC,
Flavio Flores Lopes,
participou do evento à
convite do presidente
do Sindicato dos
Representantes Comerciais
do Estado de Mato Grosso
- Sinrecomat, José Pereira
Filho

Mobilidade viária

Audiência pública sobre conclusão
da BR-101 Sul na ALESC
A Comissão de Transportes e Desenvolvimento
Urbano da Assembleia Legislativa de SC realizou
audiência pública para discutir a morosidade nas
obras de duplicação da BR-101, trecho sul, no dia
28 de março. Foram tratadas ainda a falta de definições quanto ao projeto de duplicação da BR-470 e
a construção do rodoanel da Grande Florianópolis.
O evento reuniu parlamentares estaduais e
federais, secretários de Estado, Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), Ministério Público, além de entidades de classe como o CORE-SC,
que esteve representado pelo delegado regional
e presidente do Siresul, Ivo Zanette Júnior, e de
organizações não governamentais como a Associação Vias do Sul.
Conforme estudo realizado a pedido da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
(Fiesc) a conclusão das obras de duplicação da BR
101, já várias vezes postergada, não estará pronta
antes de 2015.

Associação Vias do Sul - Criada em fevereiro,
em Tubarão, deflagrou o movimento “BR 101:
Vamos duplicar a pressão!”. A ONG congrega
cidadãos e entidades para desenvolver ações que
busquem acelerar o ritmo das obras de duplicação da BR-101. Para se filiar à Vias do Sul e assim
colaborar para ampliar sua representatividade,
basta preencher a ficha de filiação, acessando o
link: http://www.viasdosul.com.br/ficha-de-filiacao

Debate sobre mobilidade na Grande
Florianópolis, à convite do prefeito da Capital
O prefeito de Florianópolis, Dário Berger, se
reuniu com representantes da sociedade civil organizada na tarde de 16 de maio, na sede do Conselho
Regional de Contabilidade - CRCSC, para discutir a
mobilidade na região da Grande Florianópolis, bem
como formas de cobrar do governo federal as obras
de duplicação da BR 282 e da alça de contorno da
BR 101, fundamentais para melhorar o trânsito na
região. O CORE-SC foi representado pelo diretor
tesoureiro, Tarcísio da Silva Oliveira, no evento que
contou ainda com representantes do poder público
– prefeitos, secretários e deputados federais - além
de entidades que congregam o setor empresarial
como FCDL e Facisc, e de outras entidades como
UFSC, Aemflo, ACIF, Fetrancesc, CREA-SC e Conselho
Regional de Educação Física.
Esta foi a terceira etapa da mobilização e,
segundo Dário Berger, o objetivo é unir as “forças

vivas” da região para pressionar o Governo Federal – responsável pela realização das obras. Para o
deputado federal Gean Loureiro, um dos pontos
fundamentais é garantir o projeto original da alça
de contorno da BR 101, com pistas duplas.

CORE-SC integra Fórum
Intersindical de Mobilidade Viária
O Fórum Intersindical de Mobilidade Viária
foi criado em março, por iniciativa da Federação das Empresas de Transporte de Carga
e Logística de Santa Catarina – Fetrancesc. O
objetivo é debater com os diversos segmentos
os problemas que enfrentam de mobilidade
viária no desempenho das suas atividades. “É
um trabalho conjunto para solucionar os problemas de infraestrutura de rodovias e de áreas
urbanas”, defende Pedro Lopes, presidente da
Fetrancesc.
O presidente Flavio Flores Lopes represen-

tou o CORE-SC na segunda reunião do Fórum,
no dia 19 de maio, na sede da Fetrancesc, em
Florianópolis. Além dos sindicatos do segmento
de Transportes, o evento reuniu instituições
como a OAB/SC e a Associação Vias do Sul.
“Depois das empresas de transporte,
acredito que a categoria que mais utiliza as
rodovias em sua atividade profissional é a de
representantes comerciais”, destacou o presidente Flores durante a reunião, que definiu
como principais frentes de trabalho o trecho
Sul da BR 101, portos e as BRs 470, 282 e 280.
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“BR-101, sua
assinatura é
sua arma”

O conselheiro do CORE-SC e diretor
do Siresul, Laureci Volpato, entregou o
abaixo-assinado “BR-101, sua assinatura
é sua arma”, que pleiteia a conclusão do
trecho Sul da BR -101 em SC, no dia 4 de
abril, à Câmara de Vereadores de Criciúma. O resultado da campanha foi encaminhado à presidente Dilma Roussef.

Frente
Parlamentar de
Transporte é
instalada na ALESC
O presidente do CORE-SC, Flavio Flores
Lopes, participou da instalação da Frente
Parlamentar de Transportes, que tem como
meta promover debates que viabilizem a
modernização na infraestrutura rodoviária,
ferroviária e portuária do estado, no dia 21
de junho, na Assembleia Legislativa de SC. A
iniciativa foi da Federação das Empresas de
Transportes de Cargas e Logísticas no Estado
Santa Catarina – Fetrancesc.
Eleito presidente da Frente, o deputado
estadual Darci de Matos (DEM) ressaltou que
a intenção é avançar com diretrizes para
melhorar o transporte dos catarinenses,
com trabalhos voltados para recuperação
das estradas e duplicação das rodovias. “A
partir de reuniões mensais e a realização
de seminários vamos promover ações para
reverter os índices negativos. Atualmente,
Santa Catarina ocupa o primeiro lugar no
ranking de violência nas estradas. É bom
destacar que 56% de toda carga do país
são transportadas pelas rodovias”, ressaltou.
A Frente Parlamentar de Transporte
definiu para próxima reunião, na primeira
quinzena de agosto, a elaboração de um
calendário com ações prioritárias.
Frente em Brasília - Em julho, o CORE-SC
e o Siresul aderiram à Frente Parlamentar
em Defesa da Conclusão das Obras da BR101/Sul, presidida pelo deputado federal
Ronado Benedet.

departamento jurídico

Assessoria Jurídica
nas Delegacias
Regionais

ANTT apresenta
projeto da alça
de contorno
da Grande
Florianópolis
O presidente do CORE-SC, Flavio Flores
Lopes, participou de audiência pública na
Assembleia Legislativa de SC, dia 27 de junho,
na qual a Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT apresentou projeto da alça de
contorno da Grande Florianópolis. A principal
polêmica é quanto a extensão da obra. Conforme projeto da ANTT, a via, de 34 km, ligará
os municípios de Biguaçu e Palhoça (km 198 e
km 218 da BR 101), englobando o trecho de
maior movimento da região da Grande Florianópolis. Segundo estudo de trafego realizado,
a obra atenderá principalmente ao trânsito de
caminhões, responsável por cerca de 11% do
número total de veículos.
A obra deve atender ao fluxo atual e à
demanda dos próximos dez anos, estimada
em 160 mil veículos/dia. Projetada para ter
duas pistas, canteiro central e acostamentos, a alça será uma rodovia fechada, com
intercessões apenas com as BRs 101 e 282 e
com as SCs 407 e 408. Paralelamente, seriam
ampliadas o número de faixas nas marginais e
a eliminação de travessas diretas e alterações
nos retornos e a implantação de câmaras de
monitoramento. Se não houver mudanças no
cronograma apresentado, a obra deve ter a
licença de instalação liberada em março do
próximo ano e deve estar concluída em 2015.
Extensão da obra - prevista inicialmente
para ter 47 km no contrato firmado com a
Auto Pista Litoral Sul - empresa que tem a concessão do pedágio no trecho catarinense da
BR-101 - a diminuição da extensão da alça de
contorno foi a principal questão levantada pelos parlamentares presentes. O encurtamento
do trajeto, ressaltou Mário Mandolfo, superintendente da ANTT, deve ser compensado pela
diminuição da tarifa cobrada pela Litoral Sul
ou através do incremento nas obras previstas.
A escolha de qual alternativa será adotada
ficará a cargo do Ministério dos Transportes.

Entre os meses de abril e junho deste
ano, o assessor jurídico do CORE-SC,
Eduardo Roberto Vieira, prestou atendimento a representantes comerciais
nas Delegacias Regionais do CORE-SC
em Joaçaba, Lages, Chapecó, Criciúma,
Blumenau, Joinville e Itajaí. “A maioria
das consultas são motivadas por dúvidas relacionadas a contratos”, destaca
Vieira.
Os filiados de cada região são comunicados antecipadamente sobre a
visita do assessor jurídico do CORE-SC e
os interessados agendam horários para
atendimento.

Assessor jurídico do CORE-SC, Eduardo
Roberto Vieira, atendendo na Delegacia
Regional de Criciúma

CORE-SC é convidado para inaugurar
Centro Judiciário de Solução de Conflitos
O CORE-SC foi escolhido entre todos
os conselhos de classe do estado para
inaugurar o Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal de Blumenau. A instalação oficial do
Cejuscon Blumenau aconteceu no dia 24
de maio, com solenidade coordenada pelo
presidente do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, desembargador federal Vilson
Darós.
No mesmo dia foi promovido o primeiro mutirão de processos, com 29 audiências
que resultaram em 18 acordos. Segundo
o assessor jurídico do CORE-SC, Eduardo
Roberto Vieira, a conciliação permite que os
representantes paguem em parcelas seus
débitos com o Conselho.
“Este convite é resultado do importante trabalho realizado pelo Departamento

Jurídico do CORE-SC junto à Justiça Federal, na busca das soluções do processos
ajuizados”, frisa o coordenador geral do
Conselho, Rodrigo Dornbusch de Moura
Ferro.
Florianópolis - O Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscon) de Florianópolis iniciou conversações
com os conselhos de fiscalização profissional, para estabelecer procedimentos que
tornem mais rápidas e efetivas as conciliações em processos de execução fiscal.
A primeira reunião aconteceu no dia 4 de
julho, entre o coordenador do Cejuscon
da Capital, juiz Eduardo Didonet Teixeira,
o presidente do CORE-SC, Flávio Flores
Lopes, e o assessor jurídico do Conselho,
Eduardo Roberto Vieira.
foto: Secom JFSC
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eventos

CORE-SC promoveu palestras pe
Florianópolis: Negociando com Programação Neurolinguística
Mais de cem pessoas assistiram à palestra
do psicólogo e psicoterapeuta Master Trainer
em PNL, Leonardo Bueno, na noite de 10 de
junho no Auditório da Fecomércio/SC. Persuasão, Estratégia, Auto Motivação, Interpretação, Comunicação Corporal e Verbal foram os
aspectos trabalhados. O evento foi promovido
pelo CORE-SC e Sindicato dos Representantes
Comerciais da Grande Florianópolis – Sireflop. A
entrada foi 1 Kg de alimento não perecível e as
doações foram revertidas ao Lar dos Velhinhos
de Zulma, em São José.

Alíquota
de Pessoa Física, Lucro Presumido e Lucro
Real foram alguns dos temas
abordados pelo
contador Sílvio
Torres, consultor do Sebrae Blumenau nas áreas de Custos,
Administração, Controle Financeiro e Legislação
Tributária, além de especialista em Economia e Mercado, Qualidade e Gerência em Empresas Contábeis
e Técnicas Consultivas e Atendimento Eficaz. A palestra foi promovida no dia 8 de julho no Auditório
do Sebrae pelo CORE-SC, Sebrae e Sindicato Regional
das Empresas de Representação Comercial e dos
Representantes Comerciais Autônomos – Sindrecom.

São José: Mostruário e
seus aspectos fiscais e
Tributação do Representante
Comercial PF e PJ
Cerca de 70 pessoas assistiram às aulas ministradas pelo mestre em Controladoria e Contabilidade e especialista em Gerência
Qualidade Total nos Serviços Contábeis,
José Luiz da Silva, que atua também
como professor de curso de Ciências
Contábeis da Univali e de Programas de
Pós-graduação. A primeira aula aconteceu na noite de 17 de junho e tratou
de Mostruário e seus aspectos fiscais.
Tributação do Representante Comercial Pessoa Física (autônomo) e Pessoa

Joinville: Precisamos
vender mais, por quê?

Este foi o tema de Silvana Goulart, formada em Administração e em Economia, mestre
em Marketing, especialista em metodologia
de Ensino, além de fundadora e responsável
pelos trabalhos de capacitação da Academia
de Vendas, sediada em Porto Alegre. A palestra promovida pelo CORE-SC, Faculdade
Cenecista de Joinville e Sindicato dos Representantes Comerciais do Norte e Nordeste de
SC – Sirenorte reuniu mais de 150 participantes na noite de 1o de julho no Anfiteatro da
FCJ. O evento solidário arrecadou agasalhos
doados à instituição beneficente da região.

Joaçaba: Recolhimento e
Tributação de Impostos

Jurídica (Lucro Presumido e Lucro
Real) foi o tema da noite de 15 de
julho. As aulas foram realizadas no
Auditório da Delegacia Regional do
CORE-SC/Sireflop. Outros temas serão abordados nos próximos meses.

Itajaí: Aspectos polêmicos da
Representação Comercial: o
melhor caminho para contratar
representantes comerciais

Aspectos legais da contratação foram abordados pelo advogado Denílson Donizete Lourenço de Paula, pós-graduado em Direito Empresarial
e pela Escola da Magistratura de Santa Catarina
e membro do II Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/SC na noite de 13 de maio no Auditório da
Associação de Distribuidores e Atacadistas Catarinenses – ADAC, em Itajaí. Mais de 40 pessoas
prestigiaram o evento promovido em parceria
com a ADAC e com o Sindicato dos Representantes Comerciais de Itajaí e Região - Sirecoi.
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Joinville: Representação
Comercial nos dias de hoje

O vice-presidente do CORE-SC, Orivaldo Besen, abordou o tema na noite de 25 de março,
no anfiteatro da Faculdade Cenecista de Joinville - FCJ, para alunos do curso de Tecnologia
em Gestão Comercial da FCJ e público em geral.
A Representação Comercial e a atuação do
CORE-SC também foi tema da palestra ministrada
pelo vice-presidente do CORE-SC na noite de 15
de março, para alunos do curso de Administração de Empresas na Univali Itajaí. O evento foi
promovido pela Associação de Distribuidores e
Atacadistas Catarinenses – ADAC.

Supervendas 2011
O presidente Flavio Flores Lopes integrou
a mesa de abertura da 12ª edição do Super
Vendas, promovida pela Associação dos Distribuidores e Atacadistas Catarinenses – ADAC no
dia 18 de junho, no Centrosul, em Florianópolis.
Entre as atrações do evento, palestrantes como
o consultor catarinense Márcio Magalhães, o
hipnólogo Fábio Puentes e o publicitário e especialista em gestão de pessoas, mágico Dalmir
Sant’anna.

elo estado
Chapecó: Estratégia de Genialidade
em Vendas foi tema de Diego Berro
Conceituado palestrante na área de vendas,
Diego Berro é graduado em Gestão Empresarial
e tem MBA Executivo em Marketing pela FGV-RJ,
além de co-autor dos livros “Os 30+ em motivação” e “Ser mais em Vendas”. No dia 30 de abril,
em Chapecó, Diego falou para 75 pessoas sobre
comunicação, negociação e ensinou como aplicar
conceitos, ferramentas e técnicas dos melhores
vendedores do mundo.
“Com o aumento da concorrência, torna-se
indispensável o aprimoramento das técnicas de
vendas e melhor entendimento ao cliente. Entender suas vontades e necessidades para saber o que

Blumenau: Representação
Comercial, aspectos
controvertidos da
contratação à rescisão
Os advogados Jean Gabriel Barros e Edenilson
Tambosi, também contador, sócios da Tambosi,
Barros & Marcos Advogados Associados, banca especialista em Representação Comercial, abordaram
aspectos jurídicos e contábeis da atividade como
cláusulas contratuais, proibições legais, práticas
comerciais, impostos incidentes sobre comissão,
rescisão contratual, cálculo indenizatório, contabilidade do representante, entre outros. O evento foi
promovido na noite de 18 de julho, no Auditório do
Sesc, em parceria com o Sindicato dos Representantes Comercias de Blumenau e região – Sirecom. A
entrada custou R$ 25,00 ou R$ 10,00 com 2kg de
alimentos não perecíveis.

ele precisa realmente e assim
oferecer o produto mais correto”, sintetizou o representante
comercial Jorge Dockhorn, 11
anos de profissão, hoje no ramo
de acessórios automotivos.
Outro representante comercial que aderiu ao workshop
foi Vanderlei Paulo Kist, há oito anos na atividade,
atualmente no ramo moveleiro. “Costumo participar deste tipo de evento porque procuro me
manter atualizado”, destacou.
O workshop foi promovido pelo Sindicato

“O CORE-SC vem trazendo grandes
oportunidades de crescimento profissional através dos cursos e palestras que
tem oferecido à categoria. O acompanhamento dos projetos e o desenvolvimento
adquirido através desse órgão tem sido
de grande valia pessoal e profissional.
Contamos com excelente atendimento da
equipe do CORE-SC e os temas abordados
nas palestras e cursos oferecidos são de
extrema importância para atualização
geral de conhecimentos da classe. Muitas vezes, as respostas as nossas dúvidas
estão em uma dessas palestras, como o
caso da palestra do professor José Luiz da
Silva, mestre em Controladoria e Contabilidade. Nessa palestra nos atualizamos
sobre aspectos fiscais importantes e que
fazem parte do nosso dia a dia. São informações que só agregam conhecimento
e crescimento.”

Daiana Piotto,
representante
comercial
da empresa
Frankia Virtual
Almir Salgado

Seminário na
Unesc Criciúma
O 1º Seminário de Recursos
Humanos da Unesc foi promovido
nos dias 23 e 24 de maio na própria universidade, em Criciúma.
O presidente do CORE-SC, Flavio
Flores Lopes, o delegado regional,
Ivo Zanette Júnior, e o conselheiro
Laureci Volpato prestigiaram a
abertura do evento.
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do Comércio da Região de Chapecó - Sicom em
parceria com o CORE-SC e Sindicato Regional das
Empresas de Representação Comercial e dos Representantes Comerciais Autônomos – Sindrecom,
que ofereceu coffee break aos grupo.

Palestra para
empresários do Núcleo
de Moda da AMREC
O coordenador geral do CORE-SC, Rodrigo Dornbusch de Moura Ferro, juntamente
com o presidente Flavio Flores Lopes e o
vice-presidente Orivaldo Besen, ministrou
palestra sobre o CORE-SC para empresários do Núcleo de Moda da Associação
dos Municípios da Região Carbonífera de
SC- AMREC, na Associação Comercial e
Industrial de Criciúma - ACIC, na noite de 22
de março. Em pauta, temas como o melhor
caminho para contratação de representantes comerciais, aspectos legais da contratação e como formar novos representantes
para o setor.

cursos
Blumenau
Uniasselvi forma mais uma turma
Os eventos alusivos à
formatura começaram no
dia 3 de agosto com missa na Paróquia Perpétuo
Socorro, no bairro Água
Verde. A colação de grau
foi realizada no dia 5 de
agosto, às 18h, no Teatro
Michelangelo, na própria
universidade. Entre os homenageados pela turma,
o professor Marcos Alexandre Greuel, como Pa-

raninfo, e Adelqui da Silva
Bohrer, como Patrono. Já
o baile aconteceu no dia
6 de agosto, a partir das
23h, na Associação Artex
Cultural, Social, Esportiva.
Em março, o presidente
do CORE-SC, Flavio Flores
Lopes, integrou a mesa de
autoridades na colação de
grau da turma que se formou no primeiro semestre
deste ano.

Joaçaba
Unoesc formou turma em abril
A programação de eventos da formatura dos dez
formandos da Unoesc começou com missa na Paróquia
Santa Terezinha no dia 7 de abril. Colação de grau, jantar
e baile aconteceram na SERP em Herval D´Oeste, no dia
9 de abril.

Anita Garibaldi
Unoesc abre nova turma
O presidente do
CORE-SC, Flavio Flores Lopes, e o delegado regional do
Conselho e presidente do Sindrecom, Ruy
Nuernberg, falaram
sobre a profissão
para acadêmicos da
primeira turma do
curso Tecnólogo em
Gestão Comercial da Unoesc em Anita Garilbadi, no
dia 28 de abril. Os alunos
também receberam pastas
personalizadas do CORE-SC
e um coquetel foi oferecido
pelo Sindrecom.
A coordenadora do curso, professora Tânia Nodari,
destacou que a parceria com
o CORE-SC e sindicato é

A líder da turma, Silvia Roberta
Geherke, recebendo pasta do
curso dos dirigentes do CORE-SC

importante para que os acadêmicos tenham contato com
os órgãos que representam
a profissão desde o início da
graduação. A primeira turma
de Anita Garibaldi foi aberta
em janeiro deste ano no Centro Educacional Sonho Meu,
com 30 alunos da região.

Chapecó
Unoesc abre turma de Gestão Comercial e
oferece 30 bolsas de estudo
A Unoesc abriu turma do curso tecnólogo em Gestão
Comercial em Chapecó no dia 25 de julho, segunda-feira,
com 26 alunos. O curso tem duração de três anos e as
aulas são ministradas de segunda a quinta- feira no centro de Chapecó. Segundo o coordenador, professor Zico
Paloschia, a Unoesc Chapecó disponibilizou 30 bolsas de
estudos oriundas do Fundo Social.
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Criciúma
Curso da Unesc tem novo coordenador
O presidente do CORE-SC, Flavio Flores Lopes, acompanhado
do vice-presidente, Orivaldo Besen, do coordenador geral do
Conselho, Rodrigo Dornbusch de Moura Ferro, e do conselheiro
e presidente do Siresul, Ivo Zanette Junior, estiveram na Unesc
em Criciúma no dia 13 de julho, reunidos com os professores
Ricardo, Elenice e Madeira, novo coordenador do curso.

Pós- graduação

Abertas inscrições para novas turmas de MBA em Gestão
Estratégica de Varejo e Vendas na Univali Itajaí e São José
Desenvolver profissionais
para atuarem como gestores
e técnicos de vendas, focados no cliente e capazes de
identificar oportunidades de
negócios a serem incorporados na gestão estratégica
estão entre os objetivos do
MBA.
As disciplinas oferecidas:
Cenários Econômicos, Gestão Estratégica de Marke-

ting, Gestão Estratégica de
Vendas, Estudo e Potencialização de novos mercados,
Negociação e Planejamento
Estratégico, Organização
e Planejamento da Força
Vendas, Gestão Empresarial
Simulada, Comportamento do Consumidor e Trade
Marketing, Tecnologia da
Informação e Comunicação
e CRM.

INÍCIO DO CURSO: setembro de 2011
CARGA HORÁRIA: 372 horas/aula
HORÁRIO: sextas-feiras à noite e sábados pela manhã e à
tarde, em fins de semana alternados.
LOCAIS DE OFERECIMENTO DO CURSO:

Primeira turma do MBA em Gestão Estratégica de Varejo e Vendas,
aberta na Univali São José em outubro do ano passado, durante atividade
extracurricular desenvolvida no dia 11 de junho na Chácara Manancial,
que fica na divisa de Antônio Carlos e Biguaçu. “O objetivo foi aprimorar
conhecimentos técnicos da administração como liderança, estratégia,
negociação, superação de desafios, auto controle emocional, trabalho
em equipe, além de vivenciar situações/limite para o desenvolvimento
dos raciocínios lógico e instintivo dos alunos”, explica a coordenadora do
curso, professora Vanderléia Martins Lohn.

Unidade Kobrasol - Rua Ademar da Silva, esquina com a rua
João S. Ouriques, 845, Kobrasol, São José. Fone
(48) 3211-2020. E-mail: sapfloripa@univali.br
Campus Itajaí – Rua Uruguai, 458, Centro, na Gerência de
Pós-graduação, Bloco 5, sala 105. Fone (47) 33417534 / 3341-7652. E-mail: posgrad@univali.br
INVESTIMENTO: R$ 302,00 (inscrição) +
17 parcelas de R$ 302,00
* 	Ex-alunos da Univali têm 15% desconto nas mensalidades e
filiados ao CORE-SC, com situação regular junto ao Conselho, têm 10% de desconto nas mensalidades. Os descontos
não são cumulativos.
INSCRIÇÕES: até o dia 31 de agosto nos Campi de Itajaí,
Balneário Camboriú, Biguaçu e nas Unidades
do Kobrasol (São José) e Florianópolis – Ilha.
MAIS INFORMAÇÕES: www.univali.br/pos

Os coordenadores do MBA, Vanderléia Martins Lohn (São José) e Caio
César Ferrari Santângelo (Itajaí), com o delegado regional do CORESC na região de Itajaí e presidente do Sirecoi, Carlos Antonio Borba, o
presidente Flavio Flores Lopes e o coordenador geral, Rodrigo Dornbusch
de Moura Ferro.
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Identidade profissional

Promovidas 50 solenidades de
entrega de carteiras profissionais
Entre os meses de fevereiro e julho
Conscientizar quanto à importância da profissão e valorizar o exercício da atividade, além
de informar aos novos profissionais sobre a atuação do Conselho e dos sindicatos da categoria,
são os objetivos das solenidades de carteiras
profissionais, promovidas pelo CORE-SC nas oito
Delegacias Regionais do Conselho no estado.

As carteiras profissionais
são entregues somente nas
solenidades

Juramento do Representante Comercial

Além da carteira profissional, os representantes comerciais recebem
informações sobre o Conselho e o sindicato da categoria na região

O calendário de solenidades está sempre disponível nas notícias
publicadas na página inicial do site www.coresc.org.br

Fiscalização

385 visitas no estado
Entre os meses de fevereiro e julho, o
setor de Fiscalização do CORE-SC atuou
em 36 municípios catarinenses para coibir o exercício ilegal da profissão. Foram
385 visitas a empresas que contratam
representantes comerciais, empresas de
Representação Comercial e representantes
comerciais “pessoa física”, além de contadores e prefeituras.
Segundo a agente fiscal do CORE-SC,
Lyza Pereira, desde o início do ano foram
enviados também 270 ofícios, comunicando representantes comerciais sobre situação irregular junto ao Conselho, e ainda

solicitando às empresas representadas suas
listagens de profissionais. “Obtivemos uma
média de 40% de retorno”, avalia Lyza. Os
casos que apresentarem irregularidade ou
não se manifestarem dentro do prazo estabelecido serão comunicados oficialmente
às autoridades competentes, a exemplo do
Ministério do Trabalho.
Click Denúncia - Disponível no site do
CORE-SC, www. coresc.org.br, é canal aberto a toda sociedade para denunciar pessoas
ou empresas que possam estar cometendo
algum tipo de irregularidade relacionada
à atividade de Representação Comercial.

Deixou de exercer a
profissão, providencie a
baixa do registro

Os representantes comerciais
que não
exercem mais a profissão
devem providenciar a baixa do registro
no CORE-SC.
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 inform
ado que o representante deixou de exerce
r a atividade.
Depois de processo administra
tivo, o valor
devido entra na dívida ativa
e em seguida
é executado pela Justiça. Par
a providenciar
a baixa basta procurar o CO
RE-SC.
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Prestação de contas

Aprovada prestação de
contas do primeiro semestre
O Core-SC promoveu três
reuniões plenárias na Delegacia
Regional de São José no primeiro semestre deste ano. Na
primeira, realizada em fevereiro,
a Comissão Fiscal do Conselho
examinou a prestação de Contas
do Exercício 2010, aprovada
sem ressalvas. Já a segunda e
a terceira plenárias ocorreram,
respectivamente, nos dias 25

de abril e 25 de julho, quando
foram avaliadas e aprovadas as
movimentações financeiras do
primeiro e do segundo trimestres
de 2011. Todas as ações institucionais desenvolvidas pelo CORE-SC e que foram propostas para
o ano em exercício também são
apresentadas e avaliadas nestas
reuniões plenárias, pelos 12 conselheiros da entidade.

Prestação de contas
aprovada pelo Confere
O presidente do CORE-SC, Flavio Flores Lopes, e o conselheiro Francisco Gomes de Oliveira participaram de reunião
plenária do Conselho Federal entre os dias 30 de março e 1º
de abril, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A prestação
de contas do exercício 2010 foi aprovada sem restrições.

Presidente da Fetrancesc
participa de plenária
A segunda reunião plenária
do CORE-SC, em abril, recebeu
o presidente da Federação das
Empresas de Transporte e Cargas
e Logística de SC - Fetrancesc,
Pedro José de Oliveira Lopes, que
está à frente do Fórum Nacional
de Usuários de Rodovias Pedagiadas e o Fórum Estadual de
Rodovias. O convidado destacou
a importância da participação

do CORE-SC nestes movimentos
que estão mobilizando a sociedade civil organizada em prol de
reivindicações relacionadas às
rodovidas que cortam o estado.
Lopes também convidou os sindicatos da categoria a fazerem
parte desta frente intersindical
que vem pressionando as autoridades através de outras ações
conjuntas.

Balanço Patrimonial
EXERCÍCIO DE 2010
ATIVO

R$

R$

PASSIVO

R$

ATIVO FINANCEIRO

R$

R$

R$

PASSIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

Dívida Flutuantre

Banco c/Movimento

11.336,51

Restos a Pagar

DISPONÍVEL VINCULADO

52.398,64

Consignações

Banco c/Vinculada a Op.Financeiras

532,97

Subsoma

11.869,48

13.551,88

 Entidade Públicas Credoras
Credores da Entidade

123.532,45
6.973,50

Privisoes

102.194,01

REALIZÁVEL
Devedores da Entidade

Subsoma

14.186,42

298.650,48

298.650,48

SOMA DO PASSIVO REAL
Subsoma

298.650,48

14.186,42

SOMA DO ATIVO FINANCEIRO

26.055,90

ATIVO PERMANENTE

-

BENS PATRIMONIAIS
Bens Móveis

234.199,74

Bens Intangíveis

1.050,00
Subsoma

235.249,74

-

CRÉDITOS

-

Dívida Ativa

SALDO PATRIMONIAL

11.236.737,43

Patrimonio Real Líquido

11.199.392,59

Subsoma 11.236.737,43
SOMA DO ATIVO PERMANENTE

11.471.987,17

SOMA DO ATIVO REAL

11.498.043,07
TOTAL

11.498.043,07

TOTAL

Florianópolis 31 de Dezembro de 2010
TEREZINHA EMILIA TURNES
TEC EM CONTABILIDADE	
CPF Nº 179.285.679-20 - CRC Nº SC 010384/0-8
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FLAVIO FLORES LOPES
PRESIDENTE
CPF Nº 006.257.360-87

11.498.043,07

COMUNICAÇÃO

Boletim eletrônico é a mais nova
ferramenta de comunicação do CORE-SC
enviado para os e-mails de todos
os seus filiados. “É importante que
o e-mail esteja atualizado junto
ao Conselho, assim como outros
dados cadastrais como o endereço
para correspondência”, destaca a
jornalista. Com essas informações
em dia, o filiado recebe todas as
publicações do Conselho, tanto

Palavras Cruzadas Horizontais
1 – Ter um sentimento interno para ajudá-lo a
fechar vendas.
2 – Miniatura de atabaque / (Ret.) Figura em
que o orador imita o gesto ou a voz de
outrem.
3 – Marisco do litoral de Cabo Verde e Senegal.
4 – 	Abrev. de arroba / resumo dos atos deliberativos de uma reunião.
5 – Ferir ou matar com setas.
6 – Comuna, rio da planície da Argélia / espécie
de avestruz sulk americano.
7 – (tio) Tipo representativo do governo ou o
povo dos Estados Unidos.
8 – Relação entre dinâmica e circunferência /
espírito sobrenatural que se supunha fazer
travessuras.
9 – Resultado de uma ação, de um trabalho
(plural) / Termo bíblico: cova, caverna.
10 – 	Sulcar a terra.
11 – 	Argumento, assunto a tratar / sigla do
estado de Alagoas.
12 – Primeiro elemento de palavras compostas
de origem latina, significado nascido, natural / luminosidade digital.
13 – Cidade da Irlanda, no condado de Kildare,
próximo a Dublin / promotório da França,
no litoral .
14 – O neodímio, em química / preposição própria ou essencial.
15 – Sentir dor / Fórmula ritual Sânscrita, usado
no comçeo das orações ou de cerimônia
religiosa.
16 - Bancos de areia ou dunas, na Suécia / (bíblia)
antepassado de Cristo, posterior a Davi.
17 – Dinheiro que você usa de seu bolso e dá
para o cliente (plural).
18 – Unir por acordo.
19 – Personalidade / fahrerloser transport systeme.
20 – Dar gemidos / O estrôncio, em química.
21 – Sinal que indica o interesse do cliente.
22 – Abundância / Interj.: espanto, resposta a
um chamado, etc / Sigla aérea internacional
do Peru.
23 – Título dos descendestes de Maomé no
mundo muçulmano / sigla automobilística
de Madagascar.
24 – Queixa / (Mit. Grega) Os 14 distritos do feliz

as impressas como as eletrônicas.
Atualização de cadastro –
Para atualizar as informações
de cadastro junto ao CORE-SC,
basta enviar um e-mail para um
dos nove postos de atendimento
do Conselho ou ainda utilizar o
formulário disponível na página
inicial do site www.coresc.org.br

A logomarca do
CORE-SC
teve seu registro
deferido
pelo Instituto Na
cional
da Propriedade
Industrial
– INPI no dia 29
de
março, após cinc
o anos
de tramitação.

Lauro M. Limas
reino de Osíris.
25 – Conj.:de outro modo, por outras palavras.
26 – 	Adv.: dessa ou daquela maneira.

Verticais
1 – Flanco de um exército / toda e qualquer
interação com um cliente ou prospect /
palavra que os vendedores novatos mais
temem e que costumam confundir com
valore.
2 – 	Sigla do estado do Ceará / medida sueca de
peso.
3 – 	Entre os gregos, designava, na declamação
do verso, os tempos fracos, e opunha-se à
Tersis, ou tempo forte, ou seja, elevação da
voz em certas sílabas / família de plantas
dicotiledôneas dialipétalas, que tem por
tipo o sanquínheiro / conhecimentos ou
princípios gerais e fundamentais de uma
ciência ou arte.
4 – 	Aquela que exerce emprego público ou
particular / bancos de areia ou dunas, na
Suécia / Termo de desprezo empregado no
evangelho, que tem o sentido de cabeça
oca, sem juízo, maluco ou vazio / (meteor.)
abrev. de milibar / medida japonesa de
extensão.
5 – Período de tempo empregado pela terra
para realizar uma rotação e volta no próprio eixo / (Mit. Grega) cada uma das nove
deusas proptetoras das artes e das ciências
/ ato de solfejar.
6 – 	Sufixo de diminutivo / (Mit. Grega) Deusa
da injustiça, que Zeus expulsou do Olimpo
/ que tem raios ou riscos / lugares onde se
forma o nitro.
7 – 	A mais poderosa arma de vendas no arsenal
de um profissional / (fig.) limite, barreira
(plural) / Conjunção: exprime restrição,
objeção, surpresa.
8 – (fig.) Indivíduo que se destaca em qualquer
atividade / (mil.) artilharia antiaérea / palavra Céltica: Rio / velho, em inglês / multidão
/ que tem saúde / variação do pronome tu.
9 – Cabeça de gado / consciência de si próprio
/ (psican.) a esfera mental ancestral, da
qual tem origem, as tendências instintivas
ainda desorganizadas / preposição própria
ou essencial / honrado.

Respostas: HORIZONTAIS: 1- acreditar; 2 – le/mimese; 3 – apa;
4 – arr/ata; 5 – assestear; 6 – sig/ema; 7 – Sam; 8 – pi/duende;
9 – obras/hur; 10 – arar; 11 – tema/al; 12 – nati/od; 13 – naas, ail;
14 – nd/de; 15 – doer/om; 16 – aas/er; 17 – descontos; 18 – aliar;
19 – it/fts; 20 – gemer/sr; 21 – objeção; 22 – ror/oi/ob; 23 – emir/rm;
24 -ai/aat; 25 – ou/assim. VERTICIAS: 1 – ala/ oportunidade/preço;
2 – Ce/ass; 3 – arsis/ramnaceas/teoria; 4 – empregada/aas/raca/mb/
ri; 5 – dia/musa/solfejo; 6 – im/até/raiado/nitreiras; 7 – testemunhal/
metas/mas; 8 – as/aaa/dur/old/ror/são/ti; 9 – res/ser/id/em/probo.

Desde fevereiro de 2011, o setor de Comunicação do CORE-SC,
sob a responsabilidade da jornalista Érica de Almeida Borges, está
editando um boletim eletrônico
quinzenal com notícias relacionadas ao Conselho e ao exercício
da profissão. O mais novo veículo
de comunicação do CORE-SC é
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