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 • Entidades enfrentam 
crise da Covid-19  
com todo o suporte 
aos Representantes

 • Não perca, em 
outubro, live sobre 
os impactos da  
pandemia na economia

Core-MG e Sircom unidos 
pela retomada do crescimento 
em Minas no pós-pandemia

Core-MG e Sircom 
ampliam comunicação

pelas redes sociais
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Ao elaborar o editorial da edição anterior dessa nos-
sa Revista do Representante, no final do ano passado, 
nunca poderíamos imaginar o que aconteceria com a 
humanidade, a partir do primeiro trimestre deste ano, 
quando todos fomos pegos de surpresa pela pandemia 
do novo coronavírus.

Apesar de todo o ineditismo do novo cenário do nosso 
país – sanitário, econômico e social –, não podemos ficar 
de braços cruzados. Como realmente não ficamos. Repor-
tagem publicada nas páginas centrais desta revista mostra 
um pouco do que passamos a fazer pela categoria – assim 
como pelos nossos colaboradores no Core-MG e no Sircom 
– diante de uma nova realidade, tão adversa para todos.

Ainda que tomando todos os cuidados possíveis e ne-
cessários, não ficamos um dia sequer sem atender às de-
mandas – e também às novas necessidades – de nossos 
registrados e associados.

Por meio de nossas redes sociais e nossa estrutura de 
atendimento digital ou presencial, ampliamos os serviços 
e as orientações que passamos a oferecer aos Represen-
tantes Comerciais de Minas Gerais.

Sabemos que ainda há um longo caminho pela frente 
– e que a normalidade só será mesmo alcançada após a 
vacinação em massa da sociedade.

Mas vale destacar também que a economia já está 
dando claros sinais de reação e de recuperação, o que é 
fundamental para que o país – e nossa categoria em es-
pecial – comece a vislumbrar o futuro com mais otimismo.

Vamos em frente, sempre unidos!

P.S.: Aproveitamos para dar as boas-vindas a todos os 
associados do Sircau (Sindicato dos Representantes Co-
merciais e Autônomos de Uberlândia), que, infelizmente, 
encerrou suas atividades. Os profissionais de Uberlândia 
já podem, ao se associarem ao Sircom, usufruir de todos 
os benefícios oferecidos pelo nosso sistema associativo.

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

Prezadas e prezados 
Representantes de Minas

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 Mauro 
José Nunes 

Delegacias do Core-MG 

• Divinópolis - Delegacia está com as atividades 
temporariamente suspensas. Atendimento realizado na 
sede em BH. Mais informações: (31) 3071-3300

• Governador Valadares - Rua Peçanha, 848 - loja 8  
- Centro - CEP: 35010-161 - 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 - Av. Ministro Bias Fortes, 61-A - Edifício 
Vênus, Centro - CEP: 37002-450 - Varginha/MG -  
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: sindical@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: Antônio Romeu Soares
Suplentes: Laudemiro Gomes de Sá, Lilian Neves Santos 
e Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira
Conselho Fiscal (Efetivos e Suplentes): Gilberto Rodrigues 
Campos, Maurício Rocha de Melo Moreira, Sidnei Isaias 
dos Santos e Carlos José Moreira Cotta
Delegados Junto à Federação (Efetivos e Suplentes): 
Álvaro Alves Nunes Fernandes, Antônio José Maciel 
Ribeiro, Paulo Torquato dos Santos e Telles Fantini

Arte da capa: Patrícia Adriely  

Fotos da capa: Freepik.com, Pixabay.com,  

divulgação/Emater-MG e divulgação/Vale
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Core-MG está aberto para 
negociar anuidades em atraso 

Diante das dificuldades econômicas geradas pela 
pandemia e pela atual crise, a direção do Core-MG 
informa aos Representantes Comerciais em débito 
que eles devem procurar o Conselho.

A entidade ressalta que sempre esteve aberta à 
negociação, mas reitera que o momento exige um 
cuidado ainda maior com a categoria, em função dos 
problemas gerados pela crise.

O Sistema Confere-Cores já dilatou por três vezes 
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A prestação de contas do Core-MG, relativa ao 
exercício de 2019, foi aprovada pela auditoria in-
terna do Confere e por auditoria independente. Ela 
foi auditada antes da pandemia, quando também 
foi publicado o parecer técnico (vide abaixo).

Como vem ocorrendo todos os anos, as contas 
foram aprovadas sem ressalvas, comprovando mais 

uma vez a transparência dos números do Core-MG, 
em sintonia com as exigências do Tribunal de Con-
tas da União (TCU).  Por ser uma autarquia pública, 
o Conselho precisa passar por todo esse processo 
de conferência e aprovação de suas contas. 

As contas, em sua íntegra, estão à disposição de to-
dos no Portal da Transparência da entidade na internet.

Core-MG: contas aprovadas pelo 
Confere e auditoria independente

a data final de pagamento, que originalmente ocorreu 
em 30 de abril. O prazo foi ampliado para 30 de ju-
nho, posteriormente, para 31 de julho e, depois, para 
31 de agosto sem acréscimo ou cobrança de multas.

Caso o Representante ainda não tenha feito o 
pagamento, o Core-MG solicita que ele procure a 
entidade, na sede em BH ou nas delegacias do in-
terior, para fazer o acordo nos termos da resolução 
que regulamenta a anuidade de 2020.

Confira o parecer da auditoria independente
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O Sircom tem a satisfação de anunciar mais 
um grande benefício aos Representantes Co-
merciais: desconto de até 35% em medicamen-
tos nas Drogarias Pacheco e São Paulo. Confira:

• 35% de desconto em 
medicamentos genéricos;

• 15% de desconto em 
medicamentos de marca e similar;

• 15% de desconto em medicamentos 
sem prescrição médica (OTC).
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Convênio com Drogarias Pacheco 
e São Paulo garante até 35% de 
desconto; confira outras parcerias

E para garantir o benefício é muito fácil: 
basta informar o nome do convênio e apresen-
tar o CPF no caixa. E mais: você pode aprovei-
tar a vantagem em qualquer estabelecimento 
da Pacheco. São mais de 1.300 lojas espalha-
das pelo Brasil!

Para ter acesso a esses e a outros benefí-
cios do Sircom, basta ser um Representante 
Colaborador. Entre no site da entidade, confira 
todas as vantagens e faça contato com o aten-
dimento sindical da entidade. 

‘Contabilidade para todos’ continua com 
preços diferenciados para a categoria 

Desde o ano passado, os Representantes Co-
merciais de Minas Gerais podem contar com mais 
uma excelente opção para organizar as contas de 
sua empresa e ainda usufruir dos vários benefícios 
oferecidos pelo Sircom.

Trata-se do programa “Contabilidade para to-
dos”, em que o Representante terá à sua disposição, 
na sede da entidade, um escritório de contabilidade 
para cuidar da área fiscal e contábil de sua empre-
sa de Representação Comercial por um honorário 
mensal a partir de R$ 170,00 – valor bem abaixo 

dos praticados pelos escritórios de contabilidade.
O Representante também terá um desconto de 50% 

no honorário de encerramento do ano fiscal. Além dis-
so, ao optar pelo contador parceiro do Sircom, o Re-
presentante já estará enquadrado como filiado colabo-
rador e poderá, sem qualquer custo adicional, usufruir 
de todos os benefícios oferecidos pelo Sircom.

A taxa de adesão ao programa para quem ain-
da não é Representante Colaborador do Sircom é 
de R$ 50,00. Para quem já é filiado ao Sindicato, 
basta solicitar a migração sem custo adicional.
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Saiba mais sobre os convênios
Os interessados em saber mais sobre os convênios devem entrar em contato com o 
Sircom por meio do e-mail beneficios@sircom.org.br ou telefone (31) 3071-3400/
WhatsApp (31) 99123-7412. Não perca tempo e aproveite!

Descontos especiais para Representantes para 
compra de um Chevrolet novo superam 20%

Em parceria com a concessionária General Motors 
(GM), o associado pode adquirir, como pessoa jurí-
dica, carros da marca Chevrolet na rede autorizada 

em Minas Gerais com descontos diferenciados, que 
variam de acordo com o modelo e podem superar 
20%. Confira, no site do Sircom, a tabela completa.

Confira os descontos e as vantagens da parceria 
com a Unimed/Valem, válida para todo o estado

O Sircom oferece, por meio da Valem Adminis-
tradora de Benefícios, a possibilidade de o Represen-
tante Comercial associado ao Sircom Benefícios ter 
opções no plano de saúde Unimed com descontos 
exclusivos. Os planos de saúde oferecidos são com-
pletos, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obs-
tetrícia, nas acomodações enfermaria ou apartamen-
to, e opções de produtos com e sem coparticipação. 
A empresa atende todos os Representantes do estado 
de Minas Gerais, em qualquer cidade.

Além do plano de saúde, o Representante Comer-
cial pode incluir serviços opcionais como o transpor-
te aeromédico, por meio da Unimed Aeromédica, e 
cobertura odontológica, pela operadora Odontoprev.

Para obter o desconto, é necessário que o Repre-
sentante retire, na sede do Sircom, uma declaração de 
comprovação de associado (para titular e dependentes) 
e apresente à Valem no ato da contratação do plano. 

Confira a tabela de preços do convênio no site do 
Sircom ou acesse o site da Valem ou entre em conta-
to pelos telefones (31) 3249-3000 (capital e região 
metropolitana) ou 0800 033 6000 (demais regiões). 

O endereço da Valem é Avenida do Contorno, 4265 
- 5º andar - Funcionários, BH/MG - CEP: 30110-017
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Planos Unimed/Valem

• UNIPART - Rede: preferencial | Planos: 
coletivos por adesão | Cobertura: 
ambulatorial + hospitalar + hospitalar com 
obstetrícia - Abrangência: local – grupo de 
municípios | Pagamento: mensalidade + 
coparticipação

• UNIFÁCIL - Rede: ampla | Planos: coletivos 
por adesão | Cobertura: ambulatorial + 
hospitalar + hospitalar com obstetrícia 
- Abrangência: estadual | Pagamento: 
mensalidade + coparticipação

• UNIMAX - Rede: ampla | Planos: coletivos 
por adesão | Cobertura: ambulatorial + 
hospitalar + hospitalar com obstetrícia 
- Abrangência: estadual | Pagamento: 
mensalidade fixa

Mais informações no site do Sircom
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Não perca, em outubro, live com a 
economista Rita Mundim sobre os 
impactos da pandemia na economia

Em comemoração ao Dia Pan-Americano 
do Representante Comercial, o Core-MG e o 
Sircom vão realizar, em 2 de outubro, uma 
live com a economista e comentarista econô-
mica Rita Mundim, com o tema “Os impactos 
da Covid-19 no Brasil e no mundo”. 

A live poderá ser acessada pelos Represen-
tantes em qualquer aparelho celular, notebook 
ou computador. A especialista vai abordar as 
questões mais relevantes sobre o tema, visando 
oferecer uma visão prática dos destinos da eco-
nomia brasileira e mundial após o lockdown e 
a realidade do “novo normal” a ser enfrentada 
por todos daqui para frente.

O evento e os debates serão conduzidos pelo 
jornalista e economista João Carlos Firpe Penna, 
editor da Revista do Representante Comercial. 
Confira, no quadro abaixo, os principais tópicos 
a serem abordados pela especialista. 

Principais tópicos da live
• Impacto da Covid-19 no Brasil e no mundo

• A visão da OCDE no início da crise

• Principais dados econômicos e indicadores fi-
nanceiros do Brasil até março de 2020

• O aparecimento da pandemia no Brasil

• Setores mais atingidos e setores menos atingidos

• A recuperação econômica: V, U, W ou J?

• Principais dados econômicos e indicadores 
financeiros do Brasil após o lockdown e os 
dados mais recentes com as reaberturas gra-
duais da economia

• O modelo liberal

• Reformas

• Mestre em Administração pela FEAD

• Especialista em Mercado de Capitais pela 
UFMG e Ciências Contábeis pela FGV

• Economista pela UFMG

• Administradora de Carteira de Valores 
Mobiliários (CVM)

• Professora de Mercado de Capitais da 
Fundação Dom Cabral e do IBMEC

• Professora de Governança Corporativa e 
Cooperativa da Fundação Dom Cabral

• Ex-Conselheira e Diretora da Apimec-MG 
e IBEF-MG

• Consultora Econômica da Planner 
Corretora de Valores

• Comentarista econômica da Rádio 
Itatiaia de MG

• Ex-comentarista econômica da Rede 
Bandeirantes Minas e Rádio BandNews

• Prêmio Apimec Nacional – melhor 
profissional de mercado – 2007/2008

• Prêmio Apimec-MG de melhor 
profissional de Imprensa 2000 e 2008

• Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento 
Econômico 2006 – ASSEMG

• Publicações: Brasil 100 comentários – 
coleção Expomoney (Elsevier); Mercado 
Financeiro – uma abordagem prática dos 
principais produtos e serviços (Elsevier)

Quem é Rita Mundim

Como acessar e participar da live 
O horário da live com a economista e a forma 
de participar, pelo celular ou computador,  
serão informados com antecedência pelos  
sites do Core-MG e do Sircom e pelas  
redes sociais das duas entidades
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Ao longo dos últimos seis meses, desde que a 
Covid-19 se tornou uma pandemia no mun-
do e no Brasil, as diretorias do Core-MG e 

do Sircom vêm atuando com o máximo rigor em 
pelo menos duas grandes frentes de ação.

Por um lado, elas agiram visando garantir a qua-
lidade dos serviços prestados e o atendimento das 
demandas da categoria. Por outro lado, buscaram 
também garantir as condições de trabalho ade-
quadas aos seus servidores e aos profissionais que, 
porventura, buscaram atendimento presencial nas 
sedes das entidades, nas delegacias do Core-MG 
no interior e no ponto de apoio na Ceasa.

Entre as medidas adotadas, destacam-se o 
rigor com o respeito aos grupos de risco e o 
respeito às recomendações de segurança sani-
tária – uso de máscara, uso de álcool em gel e 
a manutenção do devido distanciamento físico 
entre os colaboradores.

Core-MG e Sircom enfrentam pandemia com 
todo suporte à categoria e aos seus servidores

Em que pese todo o ineditismo da nova realida-
de enfrentada pela sociedade desde março, as 
entidades se organizaram, mudaram uma série 
de procedimentos e não deixaram de cumprir 
suas obrigações. 

Os Representantes Comerciais de Minas Gerias 
não ficaram, portanto, nem por um único dia 
sequer sem o devido atendimento – quer pre-
sencial ou a distância.

Mesmo antes da epidemia, as entidades já vi-
nham utilizando, de forma crescente, as redes 
sociais, como forma de estreitar os canais de 
comunicação com a categoria, inclusive com a 
recente criação da conta do Core-MG no Face-
book e no Instagram. 

A seguir, o leitor confere uma síntese das ações 
que foram sendo implementadas e aperfeiçoa-
das pelas entidades nos últimos meses em fun-
ção da pandemia.
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Sempre alerta, pelo tempo que for necessário

O Core-MG e o Sircom continuam atentos às suas responsabilidades no sentido de manter, pelo 
tempo que for necessário, todos os procedimentos que visam à segurança no atendimento aos 
Representantes de MG, assim como ao cumprimento das atividades essenciais de seus servidores.
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Core-MG e Sircom enfrentam pandemia com 
todo suporte à categoria e aos seus servidores
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Esforços para amenizar os impactos 
da pandemia nos profissionais

1 Contato direto Com representadas, a fim 
de buscar apoio para a manutenção do 
contrato de representação comercial e, se 

possível, promover o adiantamento de valores a 
título de antecipação de comissões;

2 Contato Com profissionais de áreas do 
planejamento e Gestão de Crise do Go-
verno estadual e do Governo federal 

para que analisassem, respectivamente, a pos-
sibilidade de revisão na lista de atividades es-
senciais (MG) e dilatação de prazos para pa-
gamento de tributos federais (BR). Não pela 
intervenção das entidades, claro, mas foi pos-
sível observar medidas tomadas no sentido de 

prorrogação de prazos para recolhimento dos 
tributos federais (a exemplo do Simples), e vá-
rios representantes foram enquadrados e estão 
sendo beneficiados;

3 esse mesmo movimento foi feito junto a 
ConCessionárias de serviços públiCos (a 
exemplo da Cemig, Copasa e até o Con-

sórcio AB Nascentes das Gerais – que administra 
a MG-050), com o mesmo objetivo. Também, de 
forma natural, já observamos que algumas ações 
foram implementadas, a exemplo da Cemig, que 
prorrogou o prazo de vencimento das contas de 
energia para determinados segmentos (família de 
baixa renda, microempresários, etc.);

Além das medidas descritas anteriormente, o Core-MG e o Sircom 
também não mediram esforços para amenizar os impactos  
do isolamento nas finanças dos Representantes Comerciais. 

Confira algumas das providências tomadas:
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4 prorroGação para junho e, depois, pa-
ra aGosto do prazo para paGamento da 
anuidade de 2020 devida ao Core-MG, 

sem multa e juros (Resoluções 1.149/2020 e 
1.159/2020 do Confere), além da possibilida-
de de parcelamento;

5 soCorro finanCeiro através do bdmG 
e siCoob diviCred (parCeiros do sirCom). 
Foi solicitado a ambos que avaliassem a 

abertura de linhas de crédito ainda mais atrati-
vas para a categoria. Vale ressaltar que tanto o 
BDMG quanto o Sicoob Divicred já ofertam, há 
mais de dois anos, crédito à categoria com taxas 
realmente atrativas. Nesse caso, o Representante 
Comercial, sem restrição cadastral, pode entrar 
em contato com o Sircom (que é um corres-
pondente bancário do BDMG) para solicitar o 
recurso. Em menos de uma semana, caso haja 
aprovação cadastral, o recurso estará sendo dis-
ponibilizado diretamente na conta do solicitante;   

6 soCorro jurídiCo para lidar Com eventual 
 Crise na relação contratual com a repre-
sen tada. Tanto para transações de ordem 

conciliadoras (extrajudicial), quanto para solu-
ção de controvérsias perante o Poder Judiciário 
(ação na justiça);

7 Consultoria Contábil objetivando escla-
recer as decisões da Fazenda Federal 
quanto à prorrogação dos prazos de re-

colhimento tributário, além de ter disponibiliza-
do empresa especializada para realizar a De-
claração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2020;  

8 em março, o Core-mG também divulGou 
doCumento orientando os profissionais, a 
título de sugestão, a elaborarem planeja-

mento 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 media-
ção de negócios sem a presença física perante 
o profissional de compras.

Essas foram algumas das medidas adotadas 
pelo Core-MG e Sircom em apoio à catego-
ria. Não se esquecendo de uma série de ou-
tros benefícios que estão sempre à disposição, 
a exemplo dos serviços contábeis a preço bem 
aquém dos honorários de mercado. Muitos Re-
presentantes Comerciais já estão utilizando o 
serviço e economizando, mensalmente, 50% do 
salário mínimo, o que representa, em 12 me-
ses, uma economia de R$ 6.000,00.

Cursos e projetos estão suspensos em todo o estado

Em função da pandemia, o Core-MG e o Sircom se viram obrigados a suspender a realização de todos 
os cursos oferecidos para a categoria em Minas Gerais, tanto na sede, em BH, como nas delegacias do 
interior. Eles fazem parte dos projetos Core Viajante e Sircom Itinerante e serão retomados assim que 
possível, quando houver um cenário de total segurança – tanto para participantes, como para professores 
palestrantes e pessoal de apoio. Antes disso, no entanto, o Core-MG tem a expectativa de realizar duas 
lives, uma neste mês de setembro e outra em novembro, com especialistas do Grupo Monarca, abrangendo 
os conteúdos dos workshops já programados anteriormente (mais informações no site do Core-MG). 
Contamos com a compreensão de todos, prevendo que essa retomada deve ocorrer a partir do ano que 
vem, com o total controle da pandemia e, provavelmente, a existência da vacina.
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Atividades do Core-MG suspensas
temporariamente em Divinópolis

O Core-MG informa que as atividades da 
delegacia regional de Divinópolis estão tem-
porariamente suspensas em função do desli-
gamento da servidora e da impossibilidade de 
substituição imediata. Como autarquia públi-
ca, o Conselho só pode contratar servidores 
mediante concurso público federal. No mo-
mento, o concurso está suspenso por questões 
de ordem política e jurídica.

No entanto, o Core-MG informa aos Repre-
sentantes Comerciais da região Centro-Oeste 
do estado que eles estão sendo atendidos a 
distância por meio da sede da entidade, em 
Belo Horizonte.

E ainda, para garantir um contato mais per-

Dando sequência à sua política de interiori-
zação e crescente valorização da categoria, a 
atual diretoria do Core-MG continua a realizar 
a ampliação e a modernização de suas delega-
cias regionais. Desta vez, a novidade vem de Go-
vernador Valadares, onde o Conselho instalou 
recentemente o novo espaço da sua delegacia 
– mais amplo e com maior estrutura para aten-
der, de forma mais adequada, os Representantes 

Valadares ganha nova delegacia com 
mais estrutura e ótima localização

sonalizado em Divinópolis, o Conselho passará 
a realizar, assim que possível, devido à pande-
mia, um atendimento quinzenal no município.

Estarão presentes um profissional apto a 
fazer o registo de novos afiliados e a forne-
cer informações gerais aos interessados e um 
especialista em atendimento na área jurídica, 
para orientações pessoais e gratuitas aos Re-
presentantes interessados.

Onde será o atendimento
O endereço provisório de atendimento será in-

formado em breve pelo site do Core-MG e nas redes 
sociais. Mais informações: (31) 3071-3300.

Comerciais do Leste mineiro, em localização pri-
vilegiada na área central da cidade. 

Com as novas instalações, a categoria conta com espaço mais amplo e confortável para atendimento

Novo endereço
Rua Peçanha, 848 - loja 8  - Centro 
CEP 35010-161 - Fone: (33) 3272-2116
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Desde o primeiro trimestre deste ano, lideranças 
nacionais e estaduais do Sistema Confere-Cores 
vêm atuando no sentido de combater, junto ao po-
der legislativo federal, uma iniciativa extremamente 
danosa para a categoria. 

O objetivo é barrar os avanços do Projeto de 
Lei (PL) 5761/2019, de autoria do parlamentar fe-
deral Alexis Fontaine (Novo-SP), que tem como ob-
jetivo alterar a forma de indenização pela rescisão 
de contrato de representação comercial sem justa 
causa. A iniciativa, se aprovada, trará prejuízos sem 
precedentes na história da categoria, cuja legisla-
ção regulamentar encontra-se vigente há mais de 
cinco décadas (desde dezembro de de 1965).

Em reunião realizada em Belo Horizonte, em 
março passado, dias antes da implantação do iso-
lamento social devido à pandemia, os presidentes 
do Core-MG, Álvaro Fernandes, e do Confere, 
Manoel Affonso de Farias Mello, juntamente com 
membros das diretorias das duas entidades, apre-
sentaram o pleito da categoria ao deputado fede-
ral Rogério Correia (PT-MG), que é membro titular 
da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público e faz parte da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara Federal, por onde tramita 
o famigerado PL.

Correia se comprometeu a atuar contra a apro-
vação da medida por entender que prejudica milha-
res de Representantes Comerciais de todo o país, 
o que traria grandes problemas à fiscalização do 

exercício profissional e à regulamentação da pro-
fissão, de tradicional valor para a distribuição de 
riquezas, de norte a sul, de leste a oeste do território 
brasileiro.

Segundo o parlamentar, no período de março 
a julho de 2020, todas as Comissões da Câmara 
dos Deputados, por motivos óbvios, suspenderam 
a apreciação de Projetos não urgentes e, portanto, 
a partir do reinício dos trabalhos, o PL será devi-
damente monitorado, a fim de buscar, dentro dos 
limites da ética e da legalidade, frear o andamento 
do mesmo e, como consequência, evitar prejuízos 
irreparáveis ao Representante Comercial. Outros 
parlamentares, de outros estados da Federação, 
também já se posicionaram contra a iniciativa do 
Partido Novo.

Também estiveram presentes à reunião, dando 
total apoio à iniciativa, a deputada estadual Ana 
Paula Siqueira (Rede-MG), integrante da Comissão 
Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e o vice-
-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac (Rede-MG), 
representando o Poder Executivo.

Após ouvirem, por mais de uma hora, os argu-
mentos das lideranças do Core-MG e do Confere, 
eles reiteraram a determinação de lutar contra a 
aprovação do PL, sugerindo também, na oportuni-
dade, a formação de uma base mínima de apoio à 
categoria dos Representantes Comerciais no Con-
gresso Nacional.

Core-MG atua para derrubar 
Projeto de Lei no Congresso que
poderá prejudicar a categoria

Ao centro, Paulo Lamac (vice-prefeito de BH), Manoel Affonso de Farias Mello (presidente do Confere), 
Álvaro Fernandes (presidente do Core-MG), deputado federal Rogério Correia (PT-MG), deputada 
estadual Ana Paula Siqueira (Rede-MG), além de outros diretores do Core-MG e do Sircom
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o estado de Minas Gerais.
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Desde o início deste ano, o Sircom está, 
provisoriamente, atendendo à praça da cidade 
de Uberlândia, contemplando a categoria do 
município e da região do Triângulo Mineiro. A 
iniciativa decorre da decisão do Sindicato dos 
Representantes Comerciais e Autônomos de 
Uberlândia (Sircau) de encerrar definitivamente 
suas atividades. 

Nesse sentido, os Representantes Comercias 
da região já podem usufruir de todos os benefícios 
oferecidos pelo Sircom para a categoria, como o 
convênio com a Unimed e outros parceiros (con-
fira mais detalhes sobre eles nas páginas 4 e 5).

O entendimento foi celebrado por meio de 

um Protocolo de Intenções, assinado pelos pre-
sidentes das duas entidades em 1º de janeiro 
de 2020, por meio do qual o Sircom passa 
a abranger também a cidade de Uberlândia, 
“considerando o interesse recíproco” da enti-
dade em prol da categoria.

Apesar de o Sircom já ter assumido a pra-
ça do Sircau, o Sindicato, com sede em BH e 
abrangência em todo o estado, depende agora 
apenas da homologação do acordo, que já es-
tá em andamento, sem prazo para conclusão, 
no Ministério da Economia, que, no atual go-
verno, absorveu todas as ações do antigo Mi-
nistério do Trabalho (MTb). 

Sircom celebra acordo com Sircau e
passa a atuar também em Uberlândia  

Mobilização junto a 
parlamentares do Partido Novo 

As incursões da Diretoria do Core-MG na ação 
contra o PL têm obtido bons resultados em forma de 
apoios significativos. Também em março deste ano, 
mais uma reunião foi realizada, dessa vez com o de-
putado federal, empresário e pastor Lucas Gonzales 
(Novo-MG). Ele também é membro da Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público em que 
o PL 5761 está tramitando. A diretoria executiva e 
o procurador do Core-MG obtiveram do deputado 
o compromisso de que ele irá articular um diálogo 
com o deputado Alexis Fontaine (do mesmo partido 
e de quem é próximo), autor do PL.

O deputado afirmou ter entendido a reivindica-
ção do Conselho em relação ao projeto e garantiu 
que vai concentrar esforços no sentido de atender 
aos interesses do profissional da Representação Co-
mercial.

Em dezembro de 2019, o presidente do Core-
-MG, Álvaro Fernandes, e o diretor Antônio José Ma-
ciel Ribeiro realizaram uma reunião com o deputado 

estadual Bartô, outro do Partido Novo, também para 
discutir o projeto de lei e apresentar as reivindica-
ções da categoria. O deputado Bartô, na ocasião, 
se comprometeu a fazer contato com o relator do PL 
na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público na Câmara dos Deputados, deputado Kim 
Kataguiri. Outro apoio conquistado foi o do deputa-
do federal Hercílio Diniz (MDB-MG), após conversa 
com o presidente do Core-MG, Álvaro Fernandes.

Antônio José Maciel Ribeiro (diretor do Core-MG),  
Álvaro Fernandes (presidente do Core-MG), 
deputado Lucas Gonzales (Novo-MG), Pedro Paulo 
Garcia de Carvalho (procurador do Core-MG) e 
Antônio Romeu Soares (diretor do Core-MG)
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Walter Nunes, um pioneiro que 
ajudou a escrever a história 
dos Representantes em Minas

Essa é uma das inúmeras histórias – ou lem-
branças – de um dos pioneiros da Repre-
sentação Comercial em Minas e no Bra-

sil. Estamos falando do Representante Walter 
Nunes, cuja trajetória profissional se confunde 
com a própria história da categoria. 

Ele começou a trabalhar como vendedor na 
década de 1960, ainda como caixeiro-viajante 
no estado de São Paulo, até chegar à destaca-
da posição de liderança da categoria em Mi-
nas, como presidente de sindicato da categoria 
e diretor do Core-MG.

Ainda naquela década, com o passar dos 
anos, ele foi ampliando seu mercado, passan-
do a atuar também em Minas Gerais e no Pa-
raná. Além dos trens, Walter usava um daque-
les valentes jipes para enfrentar as péssimas 
estradas de terra da época, cheias de buracos 
e lama...

Ele já atuava nos segmentos de laboratórios, 
alimentos, perfumaria e limpeza. Eram mercados 
promissores, pois o país passava por um acele-
rado ritmo de crescimento, mais tarde conhecido 
como o período do Milagre Econômico.

Um dos meios de transporte que ele utilizava para se deslocar a trabalho era 
o já pioneiro trem de ferro a diesel. Por onde passava, a grande máquina 
deixava o rastro de seu potente e barulhento motor – que expelia no ar mui-
tos fragmentos de sua fuligem. Um pó escuro, que ficava impregnado nas 
roupas dos passageiros.

Por isso mesmo, aquele antigo caixeiro-viajante usava, assim como outros 
profissionais que viajavam nos trens, um jaleco branco, por cima do terno, 
para reter a fuligem. Ao chegarem às estações, onde os comerciantes es-
peravam os “viajantes”, eles tiravam o jaleco para se apresentarem mais 
impecavelmente aos clientes.

E era ali mesmo nas estações, ao lado dos vagões, que eram feitas as “reu-
niões” com os comerciantes e fechados os pedidos que os caixeiros encami-
nhariam às indústrias e a outros fornecedores.

Concluído o negócio, era hora de voltar para o vagão, colocar o jaleco e 
seguir viagem...

Walter Nunes (segundo à direita na foto), em evento promovido pelo Core-MG
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Walter já era casado com Maria Helena Nico-
telli Nunes e tinha três filhos – Adriana, Walter Ju-
nior e Leandro. Foi quando se mudou, com a fa-
mília, para a cidade de Uberlândia, no Triângulo 
Mineiro. Ao chegar lá, certamente não imaginava 
como aquela promissora cidade iria acolhê-lo 
com tanto carinho. Lá, ele iria firmar residência e 
ajudar a tecer parte da história da Representação 
Comercial de Minas a partir dos anos 1970. 

E não foram também poucas as experiên-
cias profissionais vividas por ele nessa nova 
etapa da carreira. Já na década de 1980, ele 
é eleito presidente da União dos Viajantes e 
passa, então, a ter uma participação de des-
taque em entidades representativas da classe.

E não por outro motivo, em 1991, torna-se 
um dos fundadores do Sindicato dos Represen-
tantes Comerciais e Autônomos de Uberlândia 
(Sircau), entidade da qual seria o presidente 
por vários mandatos, consolidando sua lide-
rança junto à categoria na região.

Anos mais tarde, em 1999, seu trabalho 
é reconhecido em todo o estado, e Walter é 
convidado, então, a fazer parte da diretoria do 
Core-MG. Ele amplia, portanto, sua rede de 
relacionamento e participação nas lutas em 
prol da categoria em todo o estado de Minas 
Gerais.

Nessa condição, passa a participar, fielmen-
te, de todas as reuniões do Conselho na sede 
da entidade em BH. Rotina que ele cumpriu por 
cerca de duas décadas, até 2018, quando dei-
xou a diretoria da entidade. 

Em 2019, com a certeza da missão cum-
prida, Walter Nunes encerrou as atividades do 
Sircau – quando a entidade deu lugar para o 
Sircom na região do Triângulo Mineiro.

Agora, aos 81 anos, já aposentado, ele se 
dedica ao merecido descanso, ao lazer, aos 
cuidados com a família e... às lembranças de 
uma vida toda dedicada à profissão, com mui-
tas histórias para contar.

Walter com a esposa, Maria Helena Nicotelli 
Nunes, e com os filhos, Leandro Nicotelli 
Nunes, Walter Nunes Junior e Adriana Nunes

Representantes e diretores do Sircau diante 
de busto em homenagem ao Representante 
em Uberlândia

Walter discursando na comemoração do dia 
Pan-Americano do Representante Comercial 
na sede da entidade em Uberlândia

Antiga diretoria do Sircau, em evento 
de comemoração do Dia Pan-Americano 
do Representante Comercial 
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www.coremg.org.br 
www.sircom.org.br

Saiba mais sobre os serviços 
oferecidos pelo Core-MG e 

pelo Sircom. 
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Core-MG e Sircom ampliam canais 
de comunicação pelas redes sociais

Agora ficou mais fácil saber sobre o dia a dia 
do Core-MG em tempo real. Em busca de ampliar 
cada vez mais os canais de comunicação com os 
Representantes Comerciais, foram lançados, recen-
temente, o Instagram e o Facebook do Core-MG. 
Com isso, o Conselho amplia ainda mais o leque de 
opções para manter o Representante Comercial sem-
pre informado. Confira a lista completa de canais de 
comunicação e siga para ficar sempre por dentro das 
informações importantes para a categoria! 

Veja os canais do Core-MG
• Site: www.coremg.org.br

• Facebook: www.facebook.com/coremg.oficial

• Instagram: www.instagram.com/coremg.oficial

Confira as novidades do Sircom
• Site: www.sircom.org.br

• Facebook: www.facebook.com/sircombeneficios

• Instagram: www.instagram.com/sircombeneficios 


