
Parcelamento

O Conselho Regional de Representantes Comerciais

(Core-CE) anunciou, via site e redes sociais, a opção

de parcelamento para o pagamento da anuidade

dos profissionais da categoria. Agora, o valor pode

ser parcelado em três pagamentos. O vencimento da

primeira parcela está previsto para o próximo dia 30

de abril. As demais parcelas poderão ser agendadas

até os dias 31 de agosto (segunda parcela) e 31 de

dezembro (terceira parcela). 

Delegados do Ceará participam de
reunião plenária do Conselho Federal

de Representantes Comerciais

Delegados do Ceará participaram, no último dia 19, da reunião plenária do

Conselho Federal de Representantes Comerciais. A assembleia foi realizada

por videoconferência e reuniu 48 delegados regionais. “Foi o primeiro

encontro geral com a nova gestão empossada no último mês de março.

Muitas deliberações em discussão refletirão em avanços para nossa

categoria”, explicou o presidente da entidade no Ceará, Philomeno Gomes

Junior. 

 

Entre as pautas discutidas, durante o encontro, está a aprovação do novo

Regimento Interno do Confere, com novo organograma e plano de cargos e

salários. Também já foi discutida a alteração da sede da entidade que deverá

sair do Rio de Janeiro para Brasília.  

 

Na área de tecnologia, foi apresentado um novo sistema oficial de

comunicações e tramitação eletrônica de expedientes entre o Conselho

Federal e as regionais, chamado “Protocores”. A expectativa é de que com o

novo sistema sejam reduzidos custos operacionais e financeiros. A medida,

atualmente em fase de testes, deve ser implementada nos Cores a partir de

1o de maio. 

 

Na oportunidade também foi apresentado um balanço de atividades

executadas neste primeiro mês de gestão. “São ações que vão desde a

criação de uma agenda institucional, passando por novas estruturas

organizacionais, até prazo para divulgação de atas, reformulação do Código

de Ética, entre outros”, pontua Philomeno.

Com o objetivo de aperfeiçoar a prestação dos

serviços oferecidos pelo Conselho Regional de

Representantes Comerciais (Core-CE), está sendo

realizado mapeamento e análise crítica dos

processos de trabalho. O objetivo é identificar as

condições e fluxos de atividades e propor melhorias.  

Com isso, foi aplicada pesquisa organizacional,

realizada entre diretores e funcionários, para

obtenção de dados e apresentação de diagnóstico.

“A busca pela adoção de melhores procedimentos

refletirá nos serviços que são prestados pela nossa

instituição”, defende o gestor Philomeno Gomes. 
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