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REGISTRA ORIENTAÇÕES ENDEREÇADAS À CATEGORIA DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS DE MINAS GERAIS  

 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS – CORE-MG, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
 

CONSIDERANDO que na primeira quinzena de março do corrente ano a OMS (Organização 
Mundial de Saúde) formalizou declaração de pandemia em relação ao COVID-19, vírus 
monitorado pela citada Organização Internacional, como emergência de saúde pública de 
importância internacional, desde janeiro de 2020;  
 
CONDIDERANDO que o Ministério da Saúde confirmou, nesta data, mais de 400 casos da 
Covid-19 no Brasil, com óbitos já registrados; 
 
CONSIDERANDO que Minas Gerais já registra, nesta data, vários casos da Covid-19, com 
pacientes portadores do vírus em várias regiões do território mineiro; 
  
CONSIDERANDO que as recomendações das autoridades de saúde globais, nacionais e 
regionais fincam no sentido da necessidade de isolamento e do monitoramento constante da 
higienização individual, com sabão e álcool em gel; 
 
CONSIDERANDO que os profissionais da representação comercial, pelo natural exercício da 
atividade de mediação de negócios, estão em constante deslocamento, tanto na capital e 
região metropolitana, quanto no interior do estado, se constituindo, assim, em grupo de risco 
de transmissão, considerável;  
 
CONSIDERANDO tratar-se de responsabilidade administrativa e social a formalização de 
orientações capazes de auxiliar na contenção da disseminação da doença, retendo possível 
transmissão entre representantes comerciais, clientes e familiares, numa cadeia de 
multiplicação exponencial,  

 
RESOLVE: 

 
 
 

Art. 1º Orientar, de modo sugestivo, no sentido de que os profissionais da representação 
comercial, especialmente aqueles com atuação no Estado de Minas Gerais, elaborem 
planejamento de trabalho a distância, com a devida aquiescência do cliente, para 
atendimento via telefone, e-mail, whatsapp, skype, ou qualquer outro meio tecnológico que 
possibilite a mediação de negócios sem a presença física perante o profissional de compras. 
 
Art. 2º Orientar ainda, de modo sugestivo, que sejam as representadas comunicadas, a fim de 
que também possam estar cientes da nova dinâmica de trabalho a ser adota pelo 
representante comercial.  
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Art. 3º Sugerir que a nova dinâmica de trabalho à distância perdure até que a pandemia de 
Covid-19 esteja controlada dentro do território brasileiro. 
 
Art. 4º Publique-se nos canais competentes para amplo conhecimento dos interessados, 
especialmente dos profissionais da representação comercial de Minas Gerais, representadas e 
clientes. 
 

 
FORMALIZE-SE 

 
 

Belo Horizonte, 19 de março de 2020. 
 
 

Álvaro Alves Nunes Fernandes 
Diretor-Presidente 

 
 
 


