
R E V I S T A  D O

C O M E R C I A L
Representante

Belo Horizonte - No 3 - Maio 2017

Uma Publicação do Core-MG (Conselho Regional dos Representantes 
Comerciais no Estado de  Minas Gerais), do Sircom (Sindicato dos 
Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais) e do Sircau 

 (Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos de Uberlândia)

Core-MG lança 
programa de 
parcelamento 
de dívida para 
Representantes



2 Revista do Representante Comercial de Minas Gerais - Maio de 2017

ED
IT

O
RI

A
L

Diretorias das Entidades
CORE-MG  

 Av. Bias Fortes, 382 - 3º e 4º andares – Lourdes 
Belo Horizonte-MG – CEP: 30170-011 -   

(31) 3071-3300 - e-mail: coremg@coremg.org.br
Site: www.coremg.org.br

Presidente: Álvaro Alves Nunes Fernandes 
Diretor Secretário: Antônio José Maciel Ribeiro
Diretor Tesoureiro: Antônio Romeu Soares
Diretores-Comissão Fiscal: Sidnei Isaias dos Santos, Paulo 
Torquato dos Santos e Khalil Nassib Hamzi
Diretores Conselheiros: Laudemiro Gomes de Sá, Maurício 
Afonso Araújo Ludgero Siqueira e Walter Nunes 

Delegacias do Core-MG 

• Divinópolis - Avenida 1° de Junho, 200 - Edifício Faria da 
Costa, salas 403 e 404 - Centro - CEP: 35500-002 - Fone: 
(37) 3221-5213

• Governador Valadares - Rua Israel Pinheiro, 2801 - sala 
717 - Centro - CEP: 35010-130 - Fone: (33) 3272-2116

• Juiz de Fora - Rua Fernando Lobo, 102 - Edifício Europa 
Central Tower, salas 502 e 503 - Centro - CEP: 30016-230 - 
Telefax: (32) 3215-4142 

• Montes Claros -  Rua Corrêa Machado, 1025 - Edifício 
Premier Center, sala 602 - CEP: 39400-090 - Fone: (38) 
3216-0112

• Uberlândia - Rua Coronel Antônio Alves Pereira, 400 
Edíficio Executivo, loja nº 11 - Centro - CEP: 38400-104  
Fone: (34) 3235-3543

• Varginha - Avenida Rio Branco, 371 - Edifício Júlia Noemi, 
sala 501 - Centro - CEP: 37002-010 - Fone: (35) 3221-3671

Ponto de Apoio 
• Ceasa (Contagem) - Rodovia BR 040 -  Edifício Minasbolsa, 
sala 432 - CEP: 32145-900 - Fone: (31) 3393-7724

SIRCOM 
Rua Bernardo Guimarães, 2004 – Lourdes 
Belo Horizonte-MG - CEP: 30140-082 

(31) 3071-3400 - e-mail: sircom@sircom.org.br
Site: www.sircom.org.br

Presidente: Álvaro Alves Nunes Fernandes
Vice-Presidente: Antônio José Maciel Ribeiro
1º Secretário: Paulo Torquato dos Santos
2º Secretário: Telles Fantini
1º Tesoureiro: Khalil Nassib Hamzi
2º Tesoureiro: Carlos Evandro Pires
Suplentes: Maurício Afonso A. Ludgero Siqueira, Sidnei Isaias 
dos Santos, Maurício Rocha de Melo Moreira, Eber Gomes 
de Paula, Antônio Romeu Soares e Laudemiro Gomes de Sá
Conselho Fiscal (Efetivos e Suplentes):
Calimério Simão Rosa, Gilberto Rodrigues Campos, Walter 
Campolina Alves, Cristina Caldeira Otoni, Carlos José Moreira 
Cotta e José Carlos da Costa
Delegados Junto à Federação (Efetivos e Suplentes): 
Álvaro Alves Nunes Fernandes, Antônio José Maciel Ribeiro, 
Laudemiro Gomes de Sá e José Carlos da Costa

SIRCAU 
 Av. Belo Horizonte, 1290 – CDL     

Bairro Osvaldo Rezende – Uberlândia-MG 
(34) 3214-2777/ 3231-0355   

Site: www.sircau.com.br

Presidente: Walter Nunes 
1º Secretário: Mauro José Nunes
1º Tesoureiro: José Ivan Cardoso
Conselho Fiscal (Efetivos e Suplentes): Wander Goveia, 
Jacimar Manoel de Resende, Marco Antonio Barbosa de 
Abreu, Dayane Pereira Carvalho, Weliton Alves Montes e 
Ângelo Begosso

É com alegria que apresentamos aos Representan-
tes Comerciais de Minas Gerais mais uma edição de 
nossa revista. Ela apresenta um panorama das princi-
pais ações que temos desenvolvido ao longo de nos-
so mandato à frente do Core-MG e do Sircom. São 
muitos os avanços que temos obtido, com a contribui-
ção essencial de todos os diretores e funcionários de 
nossas entidades. Temos a satisfação de afirmar, por 
exemplo, que é crescente a participação da categoria 
nos eventos que o Conselho e o Sindicato têm promo-
vido, com atenção especial para o interior do Estado.

Vale a pena conferir, nas páginas 4 e 5, a agen-
da de eventos das entidades, que engloba os diversos 
eventos a serem realizados em Belo Horizonte e em 
diversas cidades do interior de Minas. Essa iniciati-
va é uma demonstração de que estamos honrando 
nossas propostas para as entidades, que previam a 
valorização dos Representantes Comerciais de todo o 
Estado – e não só da capital. São muitos os serviços 
prestados, assim como parcerias e convênios firmados 
em prol dos profissionais e de seus familiares. Confira, 
ao longo desta edição, os benefícios e as vantagens 
oferecidas, especialmente pelo Sircom Benefícios, que 
estão disponíveis a todos os profissionais sindicaliza-
dos e em dia com as obrigações legais.

Informamos também, com satisfação, que a nossa 
proposta de criação de uma campanha nacional de 
valorização da profissão e dos profissionais foi apro-
vada na última reunião plenária do Sistema Confere/
Cores, que foi realizada no Rio de Janeiro e também 
está noticiada nesta edição. Essa iniciativa será, com 
certeza, um marco no engrandecimento da nossa pro-
fissão, tão essencial ao desenvolvimento da economia 
nacional.

Peço, ainda, a atenção dos leitores para os sites 
do Core-MG e do Sircom, que estão a cada dia mais 
completos e informativos, apresentando também a 
ampla gama de serviços prestados à categoria.

Boa leitura a todos.

Álvaro Alves Nunes Fernandes
Presidente do Sircom e do Core-MG

Estamos ampliando 
a presença em MG

Foto capa: Patrícia Adriely
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O Core-MG e o Sircom acabam de lançar 
um amplo calendário de eventos para o ano 
de 2017, que envolve diversos projetos desen-
volvidos em conjunto ou separadamente para 
os profissionais da área. Confira, nas tabelas 
abaixo, os projetos em andamento, as respecti-
vas datas, os locais e os horários de realização.

Dessa forma, as entidades reforçam a po-
lítica de interiorização de suas atividades e de 
ampliação das oportunidades de participação 
de toda a categoria. 

Os eventos “Representação em Deba-
te”, “Core Viajante” e “Sircom Itinerante”, por 
exemplo, serão realizados em diversas cidades 
de Minas Gerais. Na ocasião, os Representan-
tes Comerciais também poderão contar com o 
Plantão Jurídico, que será sempre realizado nas 
delegacias do interior.

Core-MG e Sircom lançam  
calendário de eventos para 2017

“Representação em Debate”, 
“Core Viajante” e “Sircom 

Itinerante”, no interior

DATA LOCAL HORÁRIO

28/04 Uberlândia

Das 17h 
às 19h

26/05 Montes Claros

30/06 Juiz de Fora

25/08
Governador 
Valadares

29/09 Varginha

27/10 Divinópolis

24/11 Uberaba

“Representação em Debate”,  
na sede do Core-MG

DATA LOCAL HORÁRIO

23/06
Sede do 

Core-MG
Das 16h30 
às 18h30

06/10 
(Especial em 

comemoração 
ao Dia Pan- 

Americano do 
Representante 

Comercial)

Sede do 
Core-MG

Das 16h30 
às 18h30

Além disso, o Core-MG vem promovendo 
mais dois eventos exclusivamente em sua sede 
em Belo Horizonte (vide endereço na página 2). 
Um deles, o “Representação em Debate”, pro-
cura refletir sobre diversos temas de interesse da 
categoria, como o aprimoramento da atividade 
profissional. Veja, na página 10, cobertura sobre 
o mais recente encontro realizado nesse projeto.

O outro, denominado “Identidade em 
Mãos”, tem como objetivo promover a valori-
zação da profissão e enaltecer o Representante 
por meio de uma solenidade de entrega da car-
teira profissional, pessoalmente, para os que 
se registram na entidade. Na ocasião, é feita 
uma explanação sobre o papel do Core-MG e 
os direitos e deveres dos profissionais da área. 
Confira nos quadros os locais, dias e horários 
de realização de cada um dos eventos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS
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Identidade em Mãos

DATA LOCAL HORÁRIO

26/04

Sede do 
Core-MG

Das 16h 
às 17h

24/05

28/06

26/07

23/08

27/09

25/10

22/11

15/12

Plantão Jurídico –  
Delegacias/Interior

DATA LOCAL HORÁRIO

28/04 Uberlândia

Das 12h 
às 17h

26/05 Montes Claros

30/06 Juiz de Fora

25/08
Governador 
Valadares

29/09 Varginha

27/10 Divinópolis

24/11 Uberaba

Core-MG continua impetrando 
ações na Justiça para garantir 
o exercício legal da profissão

O Core-MG informa a toda a categoria, 
assim como às empresas representadas, que 
continua impetrando na Justiça as chamadas 
Ações Cominatórias, denominadas “obrigação 
de registrar”. 

O objetivo dessa iniciativa é obrigar o pro-
fissional da área, que exerce a profissão sem 
registro, a providenciar a imediata regulariza-
ção do exercício legal da profissão junto ao 
Conselho Regional.

Esse é o procedimento adequado para fazer 
com que a fiscalização chegue, efetivamente, 
até o final e que seja bem-sucedida. Evita-se, 
assim, a sensação de impunidade, pois muitas 
empresas, até então, eram fiscalizadas, mas 
não regularizavam a situação perante o Con-
selho, na certeza de que a ação de fiscalização 
não teria êxito.

Esse tipo de ação começou a ser realizada 
em 2016 e está sendo intensificada ao longo 
deste ano, para evitar o exercício ilegal da pro-
fissão. Até o final de março, quase 200 ações 
foram impetradas em Belo Horizonte e em 
Uberlândia junto à Justiça Federal.

Vale ressaltar que, na ação movida pela au-
sência de registro do profissional na entidade, 
o Core-MG solicita que o infrator tenha de pa-
gar multa diária e que ele seja notificado ao 
Ministério Público por contravenção penal pelo 
exercício ilegal da profissão. Além disso, o Re-
presentante fica obrigado a fazer o imediato 
registro profissional na entidade.

A Procuradoria Geral do Core-MG avalia 
que tal procedimento irá fortalecer e tornar 
mais eficaz a fiscalização já exercida pelo Con-
selho Regional.
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PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS
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A última reunião do Confere aprovou a rea-
lização de uma campanha nacional de valoriza-
ção da categoria, para ser veiculada em diver-
sos meios de comunicação, a ser desenvolvida 
pelo Confere e com o apoio de todos os Conse-
lhos Regionais. Essa iniciativa tem como objetivo 
principal reforçar a solidez do Sistema Confere/
Cores como instituição de representação da ca-
tegoria em todo o país. 

A proposta dessa campanha foi uma das 
principais deliberações aprovadas na última 
Reunião Plenária do Sistema, realizada no Rio 
de Janeiro na última semana de março. A ini-
ciativa fará frente também a algumas campa-
nhas que têm surgido nas redes sociais – em 
especial no WhatsApp e no Facebook –, com 
críticas em razão do desconhecimento da atu-
ação das referidas entidades. 

A proposta da campanha partiu do Core-MG, 
que sugeriu ainda a criação de um canal de 
comunicação do Sistema Confere/Cores para 
divulgação, por meio das redes sociais e de 
sites, das atividades, atuações, projetos e even-
tos. Essas iniciativas conjuntas irão representar 
um grande avanço na política de comunicação 
das entidades.

Plenária do Confere aprova 
criação de campanha de 
valorização da categoria

A Reunião Plenária do Confere contou com a participação de Representantes de diversos estados
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Álvaro Fernandes, presidente do Core-MG, 
levou a proposta da criação da campanha
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Outra decisão da Reunião Plenária do Con-
fere foi a implementação de duas resoluções 
para o Sistema Confere/Cores. A primeira re-
solução instituiu o Programa de Recuperação 
de Créditos (parcelamento de dívidas para Re-
presentantes). A segunda aprovou a possibili-
dade de protesto de certidões de dívida ativa 
no âmbito do Sistema Confere/Cores. Confira, 
a seguir, os detalhes de cada uma delas.

Recuperação de crédito
O Programa de Recuperação de Créditos 

tem como objetivo facilitar a quitação de dé-
bitos em atraso por profissionais e empresas 
registradas. Incluem-se no Programa os débitos 
de anuidades vencidas e os demais débitos ven-
cidos até 31/12/2016, de pessoas físicas e ju-
rídicas, incluído o saldo remanescente dos que 
tenham sido objetos de parcelamento anterior, 
ainda que cancelado por falta de pagamento.

O Programa se aplica, igualmente, aos dé-
bitos inscritos em dívida ativa e aos que este-
jam em fase de execução fiscal já ajuizada.

A adesão deverá ser feita por meio de re-
querimento dirigido ao Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais de origem.

O requerimento de inclusão no Progra-
ma deverá ser apresentado no período de 
01/05/2017 a 30/09/2017, voltando a pre-
valecer as regras anteriores de parcelamento 
de débitos a partir do primeiro dia útil subse-
quente ao término da vigência desse Programa.

Os débitos serão consolidados na data do 
requerimento e divididos pelo número de par-
celas indicadas pelo devedor, nos termos do 
Art. 6º desta Resolução, devendo cada parcela 
ter o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais). 

Os débitos que não tenham sido objeto de 
parcelamento anterior poderão ser pagos com 
redução da multa e juros, de acordo com a 
tabela ao lado.

Os devedores que tenham sido beneficia-
dos com outros parcelamentos e não tenham 
quitado integralmente os seus débitos poderão 

Sistema Confere/Cores  
institui primeiro programa  
de parcelamento de dívidas

requerer a inclusão do saldo devedor no Pro-
grama, desde que, aplicados os prazos e as 
condições previstas nesta Resolução, efetuem o 
pagamento de, no mínimo, 20% (vinte por cen-
to) do saldo remanescente no ato da adesão a 
este programa. 

No reparcelamento, poderão ser incluídos 
novos débitos, sobre os quais não incidirá o 
percentual previsto no caput deste artigo. 

Nos casos de reparcelamento de saldo re-
manescente de parcelamento anterior, ao per-
centual fixado no caput desta matéria, será 
acrescido o valor correspondente aos acrésci-
mos a serem reincluídos no débito.

Acesse no site do Core-MG a Resolução no 
1.098/2017, que dispõe sobre o Programa de 
Recuperação de Créditos para o Sistema Con-
fere/Cores.

Confira, na página seguinte, as informa-
ções sobre a outra nova resolução instituída 
pelo Sistema Confere/Cores.

• À vista com 100% (cem por cento) de 
desconto sobre multa e juros;

• De 2 a 6 parcelas, com 80% (oitenta por 
cento) de desconto sobre multa e juros;

• De 7 a 10 parcelas, com 60% (sessen-
ta por cento) de desconto sobre multa e 
juros;

• De 11 a 15 parcelas, com 40% (quaren-
ta por cento) de desconto sobre multa e 
juros;

• De 16 a 20 parcelas, com 30% (trinta 
por cento) de desconto sobre multa e ju-
ros.

• De 21 a 24 parcelas, com 20% (vinte por 
cento) de desconto sobre multa e juros.

Confira as formas de 
parcelamento do débito
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Outra deliberação relevante da Reunião 
Plenária do Rio de Janeiro foi a aprovação in-
tegral, sem ressalvas, das contas do Core-MG 
referentes ao exercício de 2016. As contas fo-
ram aprovadas pela Comissão Permanente de 
Auditagem (CPA) do Confere, assim como por 
auditoria externa independente, depois de pas-
sarem, ainda, pelo crivo da Reunião Plenária 
do Confere/Cores. 

Todos os dados das Contas do Core-MG já 
estão à disposição do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e também podem ser acessados 
no Portal da Transparência do Core-MG na 
internet, por meio do site www.coremg.org.br/
transparencia.

Contas de 2016 do Core-MG são aprovadas 
sem ressalvas na Reunião do Confere

A Plenária analisou e aprovou as contas do Core-MG, disponíveis no Portal da Transparência

Antônio José Maciel Ribeiro, diretor do Core-MG, 
também esteve presente na Plenária

Conselhos podem promover  
protesto de certidões de dívida ativa

A partir de agora, os Conselhos Regionais 
do Sistema Confere/Cores estão autorizados 
a realizar o protesto dos débitos em atraso e 
das certidões de dívida ativa dos Representan-
tes Comerciais inadimplentes, de acordo com 
a Resolução no 1.095/2017 do Confere. 

Esses débitos são decorrentes do não pa-
gamento de anuidades, multa e juros de mora 
devidos pelos profissionais da Representação 
Comercial, pessoas físicas e jurídicas. Os Con-
selhos Regionais estão autorizados a celebrar 
acordos ou convênios de cooperação técnica 

com o Instituto de Estudos e Protestos de Títu-
los de suas respectivas bases territoriais, desde 
que esse procedimento não acarrete custos aos 
Conselhos Regionais credores.

A medida se deve ao elevado índice de ina-
dimplência em relação ao pagamento de anui-
dades por parte de pessoas físicas e jurídicas 
registradas nos Conselhos Regionais. O Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) reconheceu as 
vantagens da utilização do protesto e recomen-
dou, aos tribunais estaduais, a edição de ato 
normativo nesse sentido.
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Quando Juscelino Kubitschek colocou em 
prática o projeto de construir Brasília, em 1956, 
a principal motivação era transferir a capital do 
Brasil para uma região ainda pouco habitada, 
promovendo o desenvolvimento do país. Uma 
das pessoas que conheciam a realidade do lo-
cal escolhido para a construção, perto da cida-
de de Planaltina (GO), era o belo-horizontino 
Geraldo Mazieiro, que atuava como Represen-
tante Comercial na região. Ele lembra que, na 
época, as estradas ainda eram sem asfalto, o 
que dificultava a chegada ao local.

Naquele momento de transformações, Ma-
zieiro foi um dos fornecedores de material de 
construção e tintas para erguer a nova capital do 
país e contribuiu bastante para que todas essas 
mudanças ocorressem. “Como eu já trabalhava 
no ramo, eu já conhecia as empresas que foram 
construir Brasília. Naquela época, eu vendi mui-
to mesmo”, relembra Geraldo, afirmando que o 
período foi de muito êxito em sua profissão. 

A sua carreira como Representante teve iní-
cio poucos anos antes, em 1953, mas ele teve o 
primeiro contato com as tintas – que seriam sua 
mercadoria de trabalho – ainda aos 14 anos, 
em 1951. Após três anos, ele foi promovido a 
vendedor viajante e encarou jornadas pelos es-
tados de Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo. 
“Uma viagem durava, em média, 30 dias. Na-
quela época, o Representante era bem respei-
tado e valorizado. Tínhamos uma relação muito 
boa nas cidades que visitávamos”, afirmou. 

Com o passar dos anos, o jovem ampliou 

seus horizontes profissionais, mas nunca se des-
ligou do ramo da Representação Comercial. 
Em 1958, ele abriu uma fábrica de tintas em 
BH, com mais dois sócios. “Fiquei na parte de 
vendas da empresa. Além de vender a própria 
tinta, eu representava produtos relacionados à 
utilização do nosso produto”, relata. Geraldo 
se desligou da empresa há 15 anos. 

Atualmente, aos 82 anos e aposentado, ele 
administra uma fazenda e ainda é Represen-
tante, comercializando objetos feitos de metais, 
entre eles, duchas e torneiras. “Como Repre-
sentante, criei quatro filhas e me realizei econo-
micamente e profissionalmente”, ressalta.

Desafios atuais da Representação
Com mais de 60 anos na profissão, Geraldo 

afirma que hoje é muito mais fácil exercê-la em 
função da facilidade de locomoção. “Atualmen-
te, faço as viagens de carro, sozinho, e consigo 
visitar três cidades em um dia. Porém, ficou mais 
difícil em termos de resultado, devido ao aumen-
to da concorrência e à facilidade de acesso”.

Apesar das muitas mudanças no trabalho, 
Mazieiro ressalta a importância do Represen-
tante Comercial para uma relação mais profun-
da da empresa Representada com o cliente. Pa-
ra ele, o profissional não deve apenas realizar 
os pedidos, mas, sim, estabelecer um elo en-
tre a indústria e o comerciante: “O espelho da 
empresa é o Representante. Ele deve ser uma 
pessoa idônea, de caráter e responsabilidade 
e, principalmente, criativa”.

Geraldo Mazieiro, o Representante 
que ajudou a construir Brasília

Geraldo Mazieiro contou algumas de suas histórias da vida profissional; confira cada  
uma delas e assista ao vídeo com trecho da entrevista nos sites do Sircom e do Core-MG 
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Core-MG e Sircom analisam 
melhorias para a categoria

“A finalidade dessa reunião é aproximar a 
classe da sua entidade”. Com essas palavras, 
o presidente do Core-MG e do Sircom, Álvaro 
Alves Nunes Fernandes, abriu mais uma edição 
do evento “Representação em Debate”, reali-
zado na sede do Conselho Regional, no dia 27 
de janeiro último. Segundo Álvaro Fernandes, o 
encontro teve como objetivo esclarecer dúvidas 
sobre a ação das entidades. “Sou Representan-
te Comercial há 40 anos. Vivo na rua como 
cada um dos senhores e sei das dificuldades da 
nossa classe. Ao mesmo tempo, vejo que pre-
cisamos de mais esclarecimentos porque, às 
vezes, nossos colegas não têm conhecimento 
de seus direitos e deveres”, ressaltou.  

Em seguida, o presidente do Confere, Ma-
noel Affonso Mendes de Farias Mello, ponde-

rou: “Essa casa é dos senhores. Estamos aqui 
defendendo a profissão porque a amamos. As 
sugestões devem partir de vocês, que estão nas 
ruas vendendo”. Para ele, há ainda uma gran-
de distância entre os Conselhos Regionais e a 
categoria – o que não deveria ocorrer. “Os re-
gionais só existem porque os senhores existem. 
Por isso, é a categoria que tem que tomar ini-
ciativa e vir cobrar de quem está aqui. Estamos 
aqui para atender aos senhores”, frisou.

Após a exposição dos presidentes, a palavra 
foi aberta aos Representantes Comerciais presen-
tes para que pudessem esclarecer dúvidas. Parti-
ciparam ainda da mesa de debates Pedro Paulo 
Garcia de Carvalho, procurador do Core-MG, e 
Izaac Inácio, procurador-geral do Confere.

O primeiro tema levantado foi uma sugestão 

A mesa do evento foi composta por: Izaac Pereira Inácio, Manoel Affonso Mendes de Farias Mello, Álvaro 
Alves Nunes Fernandes e Pedro Paulo Garcia de Carvalho, que debateram os rumos da profissão

Álvaro Fernandes, presidente do Core-MG, foi o 
idealizador do projeto Representação em Debate

Manoel Affonso, presidente do Confere, 
defendeu a participação da categoria
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de um Representante Comercial para que seja 
desenvolvida uma campanha de valorização da 
categoria. 

Sobre essa questão, Pedro Paulo esclareceu 
que já existe uma proposta nesse sentido, que 
será levada novamente para a reunião plenária 
do Conselho Federal neste ano, com a possibi-
lidade de se criar uma campanha nacional so-
bre o tema, mostrando à sociedade civil a rele-
vância do Representante Comercial no contexto 
da economia como um todo.

Meios de comunicação
Houve também um questionamento a res-

peito dos meios de comunicação do Core-MG, 
mais especificamente quanto à maneira com 
que os Representantes podem estar mais infor-
mados e, consequentemente, mais próximos 
do Conselho. 

Pedro Paulo ressaltou também a importân-
cia de os Representantes  acessarem o site do 
Core-MG (www.coremg.org.br), pelo menos 
uma vez por semana, para um melhor acom-
panhamento de todas as ações do Conselho, 

uma vez que se trata do veículo de comunica-
ção oficial da casa. 

Além disso, um dos presentes lembrou a im-
portância e o papel que cada um dos profissio-
nais da área possui na divulgação das ações 
do Conselho para os colegas.

Outros assuntos debatidos foram a importân-
cia da legislação que ampara os Representantes 
Comerciais; a falta de conhecimento sobre essa 
legislação por parte de empresários; a relevân-
cia  do suporte jurídico que o Core-MG oferece; 
o papel de fiscalizadora da entidade em rela-
ção às empresas que estão em situação ilegal; 
a necessidade de maior união da categoria no 
interior; as variações nos valores das anuidades 
dos Cores em diferentes Estados do país (o que 
está sendo padronizado aos poucos, como foi 
esclarecido); entre outros tópicos.

Por fim, o presidente do Confere, Manoel 
Affonso, reiterou o fato de a casa estar sempre 
aberta aos Representantes Comerciais e salien-
tou que todos estão lutando pela causa da ca-
tegoria, e que é preciso, sempre, cobrar, dar 
sugestões e dialogar.

Paulo de Tarso do Nascimento, procurador do 
Core-MG, fez intervenções durante o evento

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

O procurador-geral do Core-MG, Pedro Paulo, 
destacou a importância do site da entidade

Tem sido crescente o interesse dos profissionais de Representação Comercial pelos debates na sede da 
entidade; o projeto Representação em Debate será realizado também em diversas cidades do interior
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Core-MG avança em sua 
política de aquisição de 
sedes no interior de MG

Desde o início da atual gestão, no ano pas-
sado, a direção do Core-MG tem priorizado 
várias iniciativas de valorização do patrimônio 
da entidade. Uma dessas iniciativas consiste na 
aquisição de sedes próprias nas cidades do in-
terior de Minas onde o Conselho mantém suas 
delegacias.

Para o ano de 2017, o objetivo da entidade 
é adquirir imóvel em Varginha para instalação 
da delegacia da região, onde já foi iniciado o 
processo licitatório de compra. O edital de com-
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Os profissionais registrados no Core-MG que estiverem 
inadimplentes com a entidade irão sofrer as execuções fiscais 
previstas em lei pela falta de pagamento de suas obrigações junto 
ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais de MG

ATENÇÃO, REPRESENTANTE COMERCIAL 

pra foi publicado na imprensa em fevereiro e, 
em março, encerrou-se a fase de apresentação 
de propostas.

Já está em andamento, também, o pedido 
de avaliação do valor do imóvel junto à Caixa 
Econômica Federal, que servirá como referên-
cia para a compra. A próxima cidade a receber 
sede própria será Governador Valadares, no 
Vale do Aço. Nesse município, entretanto, não 
ocorreu ainda a publicação de edital sobre a 
intenção de compra.

Os municípios de Varginha e de Governador Valadares serão os próximos a ganhar sede própria, a 
exemplo do que já ocorre em Uberlândia, trazendo mais conforto no atendimento ao Representante
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Conheça os novos convênios 
oferecidos aos Representantes 
associados ao Sircom/Benefícios
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Sempre pensando em disponibilizar diversos 
benefícios aos associados, o Sircom fechou, re-
centemente, novas parcerias para a categoria. 
Confira, a seguir, os detalhes de cada uma delas.

Além desses convênios, o Sircom oferece ou-
tras opções, entre elas, parcerias com farmácias, 
hotéis, laboratórios, óticas, clínicas médicas e 
odontológicas e oficinas mecânicas. Há também 
descontos na área de saúde, como coparticipa-
ção em consultas médicas em diversas áreas, 
nas clínicas conveniadas ao Sindicato, e plano 
de saúde da Unimed com preço diferenciado. 

Parceria viabiliza contratação de  
estagiários e aprendizes do CIEE/MG

Mais uma parceria foi fechada para os Re-
presentantes Comerciais associados ao Sircom 
Benefícios. Dessa vez, com o Centro de Inte-
gração Empresa-Escola de Minas Gerais (CIEE/
MG). O convênio viabiliza a contratação de 
estagiários e aprendizes com vantagens espe-
ciais para o Sindicato e seus associados. Pa-
ra mais informações, agende uma visita com 
um consultor do CIEE/MG pelos telefones 
(31) 3429-8144 (contratação de aprendizes) ou 
(31) 3429-8109 (contratação de estagiários).

Convênio com clube  
em BH com preço especial

Que tal curtir uma piscina em BH por um 
precinho especial? Isso será possível graças à 
nova parceria do Sircom com o Clube CeLP – 
Centro de Lazer Pampulha. Com o convênio, 
Representantes Comerciais associados ao Sir-
com/Benefícios podem frequentar o espaço por 

uma mensalidade de R$ 90,00 (incluindo titu-
lar, esposa e filhos até 18 anos). Além desse 
valor, o associado e seus dependentes devem 
pagar apenas o custo da emissão da carteira de 
identificação do Clube, no valor de R$ 15,00 
cada. Para usufruir do benefício, basta o asso-
ciado apresentar, no Clube, a Declaração de 
Associado emitida pelo Sircom. 

Descontos no Núcleo de Saúde  
São Benedito, em Santa Luzia 

O convênio com o Núcleo de Saúde São Be-
nedito oferece exames e consultas médicas com 
preços diferenciados em Santa Luzia (MG). En-
tre os serviços prestados, estão consultas médi-
cas em várias especialidades e exames clínicos, 
toxicológicos, citopatológicos (exame microscó-
pico e avaliação de amostras de células) e de 
anatomia patológica. Exames laboratoriais são 
oferecidos com 40% de desconto. Confira no 
site do Sircom os valores para cada consulta.

Serviços jurídicos para profissionais
da Grande BH e do interior 

A parceria com o Escritório Elias Neto Ad-
vogados Associados disponibiliza diversos 
serviços jurídicos, direcionados à área de Re-
presentação Comercial, para profissionais dos 
municípios da região da Grande BH e demais 
cidades do interior. Além disso, o escritório au-
xilia em negociações com empresas e presta 
um trabalho de consultoria e orientação prévia 
– presencialmente, por telefone ou virtualmente 
– também em casos relacionados à atuação do 
Representante Comercial. 

Veja os detalhes de todos os convênios (farmácias,  
hotéis, laboratórios, óticas, clínicas médicas e  

odontológicas e oficinas mecânicas) no site do Sircom:
www.sircom.org.br/beneficios
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Sircau presente no Fórum
Permanente dos Sindicatos

A realidade atual do Brasil ainda é muito difícil, pois as crises eco-
nômica e política continuam, fazendo com que o mercado permaneça 
exigindo sacrifícios de todos. A cada dia, novos desdobramentos da crise 
política, ética e moral estão presentes no noticiário, o que só agrava a 
situação econômica do país. O governo parece não saber enfrentar essa 
crise, certamente uma das piores que já atravessamos.

Até que o Brasil reencontre seu caminho e o mercado comece a me-
lhorar, teremos que nos manter unidos e trabalhar duro, na esperança de 
que o futuro nos traga os frutos que tanto lutamos para conquistar. 

Nesses momentos de recessão, o Representante precisa encontrar 
meios de realizar uma capacitação criativa, para melhor corresponder às 
expectativas (suas e das representadas) e vencer os desafios.

Convidamos todos os Representantes a participarem das diversas reu-
niões e eventos que ocorrem no Sircau e mesmo no Core-MG, em sua 
sede em BH.

Acreditamos firmemente que a união da nossa categoria vai ajudar a 
fomentar a cadeia produtiva do país, gerando riquezas e promovendo o 
crescimento econômico. 

Este é, com certeza, o melhor caminho para recolocarmos o país de 
volta nos trilhos da prosperidade.

Walter Nunes - Presidente do Sircau

O presidente do Sircau, Walter Nunes, que 
também é Coordenador da Região Sudeste do 
Fórum Permanente dos Sindicatos de Represen-
tantes Comercias do Brasil, participou em mar-
ço, em Brasília, na sede da CNC, da eleição do 
novo Coordenador Nacional da entidade, Adair 
Umberto Mussoi. Participaram da votação todos 
os coordenadores regionais, eleitos no pleito re-
alizado em novembro de 2016, para mandato 

de dois anos (gestão 2017/2018). O Fórum, 
criado em 2011, é uma organização sem fins 
lucrativos, com sede provisória em Fortaleza 
(CE). Ele tem como objetivo congregar os Sindi-
catos de Representantes Comerciais Autônomos 
e de Empresas de Representação Comercial (Si-
recom) de todo o Território Nacional para de-
bater assuntos de interesse geral das entidades 
sindicais do segmento. 

Palavra do Presidente

Conheça nossa história, nossos convênios, atualize seus dados 
e consulte nosso Departamento Jurídico. Um sindicato forte se faz  

com a participação de todos os seus filiados. Filie-se já!
Informações: (34) 3214-2777 ou pelo e-mail sircau.tap@gmail.com

Visite nosso site www.sircau.org.br
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A indenização na rescisão 
do pacto de Representação

A Diretoria do Sircau identificou, pelas di-
versas consultas ao seu Departamento Jurídico, 
que, atualmente, a indenização de 1/12 avos é 
assunto que muito interessa e preocupa o Re-
presentante Comercial. A indenização foi cria-
da para dar suporte ao profissional de Repre-
sentação na rescisão de seu contrato, sem justo 
motivo, por iniciativa da representada.

Rescindindo o contrato por iniciativa da re-
presentada, sem justo motivo (Lei 4.886/65 - 
art. 35), o Representante tem direito à indeniza-
ção de 1/12 avos (da totalidade das comissões 
recebidas durante todo o contrato), aviso prévio 
(um terço das comissões auferidas pelo Repre-
sentante, nos três meses anteriores) e comissões 
pendentes, se for o caso – sempre seguindo os 
preceitos da Lei 4.886/65, alterada pela Lei 
8.420/92.

Persiste a indenização quando a rescisão é 
provocada por iniciativa do Representante Co-
mercial, na hipótese de motivo grave e com-
provado que dificulte ou impossibilite a conti-
nuidade da relação jurídica entre representante 
e representada. Sem o justo motivo, nenhuma 
indenização será devida.

Fique atento: previna-se e guarde (ou digita-
lize) todas as notas fiscais emitidas para recebi-
mento das comissões mensais pagas por cada 
uma de suas Representadas, pois elas serão 
indispensáveis na apuração e atualização da 
verba indenizatória de 1/12 avos.

O Departamento Jurídico do SIRCAU está 
apto a auxiliar os profissionais de Representa-
ção Comercial, tanto na orientação de meios e 
formas de rescisão, quanto em cálculo e atuali-
zação da indenização rescisória e aviso.

Convênios e parcerias
• SAÚDE – A parceria do Sircau com a 

CDL de Uberlândia oferece – aos Repre-
sentantes Comerciais filiados, empresas e 
profissionais autônomos – vários convê-
nios na área da saúde, como: RN Saúde, 
Unimed Uberlândia, PLAN e Uniodonto, 
com descontos especiais e diferenciados 
em cada operadora.

• VEÍCULOS – Convênio com a empresa 
Autos Chevrolet para aquisição de veícu-
los com desconto.

• TECNOLOGIA – Parceria com a empresa 
Digidoc para soluções em digitalização e 
microfilmagem. Modernize seu escritório 
com descontos especiais.

• SESC – Por sua vez, parceria com o SESC 
garante 20% de descontos sobre as tabe-
las de diárias e hospedagem com café da 
manhã, em todas as unidades em Minas 
Gerais e na de Grussaí, no litoral norte-
-fluminense.

• ASSESSORIA JURÍDICA – A parceria 
oferece atendimento às sextas-feiras à tar-
de, na sede do Sircau ou mediante agen-
damento pelo telefone (34) 3214-2777.

• CONTABILIDADE – Parceria com o es-
critório de contabilidade Controller, para 
abertura de firmas e declaração de Im-
posto de Renda, entre outros serviços.
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www.coremg.org.br / 
www.sircom.org.br / www.sircau.com.br

Saiba mais sobre os serviços 
oferecidos pelo Core-MG, 
pelo Sircom e pelo Sircau. 
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R E V I S T A  D O

C O M E R C I A L
Representante

O número de registro no Core-MG deve 
constar de material de propaganda de Re-
presentantes. Essa obrigatoriedade deve ser 
observada em todas as peças de divulgação, 
incluindo cartões de visita, folders ou publici-
dade em qualquer tipo de veículo – jornais, 
revistas, sites, rádio e TV. No caso de Pessoa 
Jurídica, deve constar também o registro do 
Responsável Técnico. Veja o que diz a lei:

Atenção, Representante
Art. 22 (Lei 4.886/1965)

“Da propaganda deverá constar, obrigatoriamente, 
o número da carteira profissional.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas farão constar 
também, da propaganda, além do número da car-
teira do representante comercial responsável, o seu 
próprio número de registro no Conselho Regional.”

Core-MG alerta: Representante não 
tem como se registrar como MEI

A atividade de Representação Comercial não 
se enquadra em nenhuma das categorias em que 
é possível, de acordo com a legislação vigente, 
constituir-se como Microempreendedor Individual 
(MEI). Por isso, o Core-MG alerta os profissionais 
para o fato de que não tem como acatar pedidos 
de Representantes Comerciais para se registrarem 
na entidade como MEI.

O esclarecimento é do procurador do Core-
-MG, Pedro Paulo Garcia de Carvalho. Segundo 
ele, semanalmente, a entidade tem recebido di-
versos pedidos para fazer esse tipo de registro, o 
que não é aceito, pois o Representante Comercial 
que trabalha como Pessoa Física já tem sua atua-
ção regulamentada legalmente desde 1965.

Para ele, o MEI foi criado para legalizar algu-
mas funções ou atividades profissionais que eram 
exercidas informalmente no mercado de trabalho, 
o que, definitivamente, não é o caso dos Repre-

sentantes Comerciais. Pedro Paulo também faz 
um alerta às empresas representadas que, apa-
rentemente, vêm orientando Representantes a 
se constituírem como MEI e, então, a buscarem 
o registro no Core-MG. Segundo ele, qualquer 
um que procurar a entidade nessa condição te-
rá sua documentação de MEI desconsiderada 
para fins de registro, só restando a opção de vir 
a exercer legalmente a profissão como Pessoa 
Física – ou Jurídica, no caso de empresas.

O procurador explica que não existe sequer 
a possibilidade de registro como “consultor de 
vendas” ou “promotor de vendas”, como muitos 
têm tentado, utilizando a figura jurídica do MEI. 
“Nada disso existe, e qualquer tentativa nesse 
sentido será considerada fraude ao exercício le-
gal da profissão, que tem como conceituação 
jurídica a intermediação de negócios mercan-
tis”, completou Pedro Paulo.


