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As diretorias do Core-MG e do Sircom realizaram, no 
início de outubro, a solenidade de comemoração do Dia 
Pan-Americano do Representante Comercial. 

Na ocasião, como já é tradição, fizemos um balanço 
das ações realizadas e dos projetos desenvolvidos pelas 
entidades nos últimos 12 meses. Com satisfação, vimos 
que temos muito a comemorar em conjunto com a nossa 
categoria, que ocupa posição estratégica entre os seg-
mentos da produção e do comércio em nosso país.

Porém, é preciso ressaltar sempre: se muito já fizemos 
em nossas gestões frente às entidades, muito mais ainda 
temos a realizar em prol da categoria em todo o estado 
de Minas Gerais.

Por isso, não restam dúvidas: precisamos contar com 
a participação dos Representantes Comerciais para que 
possamos avançar nas conquistas e realizações.

Uma forma de fazer isso, Representante, é você parti-
cipar das nossas ações e também usufruir das vantagens 
e dos benefícios gerados por elas. Confira, aqui nesta 
revista e em todas as mídias digitais que disponibiliza-
mos, como você pode participar e receber tais benefícios.

Veja, na reportagem que começa na página 8 desta 
edição, um resumo de tudo o que realizamos nos últimos 
anos, como ressalto em meu discurso na comemoração 
do Dia Pan-Americano do Representante Comercial.

Aproveitamos para convidar todos a participarem 
também dos nossos programas e projetos previstos para 
2020 em todo o estado de Minas Gerais.

E não poderíamos deixar de aproveitar também a 
oportunidade para desejar, a todos os profissionais da 
área, seus familiares e amigos, um Ano Novo repleto de 
boas realizações!

Acreditamos na nossa categoria como elo essencial 
da economia brasileira, nesse momento em que todos 
torcemos – e trabalhamos – pela retomada do crescimen-
to econômico do país e, em especial, de Minas Gerais.

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

Muito fizemos – e muito 
mais ainda realizaremos!

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 - 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 - 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

Foto capa: Freepik.com
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Anuidade do Core-MG vence até 
abril; confira os valores e prazos

Os Representantes Comerciais de Minas Ge-
rais já podem realizar o pagamento da anuidade 
de 2020, que vence até o dia 30 de abril. Os va-
lores foram reajustados em cerca de 3%, apenas 
a título de correção da inflação passada.

Como de costume, estão previstos descontos 
para pagamento à vista e em datas anteriores ao 
final de abril. Confira os valores e prazos na tabe-
la ao lado, que varia de acordo com a modalida-
de de atuação do profissional: Pessoa Jurídica e 
Responsável Técnico, Firma Individual ou Pessoa 
Física. O desconto de 20% no pagamento à vista 
(até 31 de janeiro) cai para 15% para quem qui-
tar até 28 de fevereiro, e para 10% para quem 
preferir pagar em 31 de março. O prazo final, 
sem desconto, continua sendo 30 de abril.

O valor da anuidade de Pessoa Jurídica re-
fere-se a empresas com capital social de até 
R$ 10 mil. Caso ele seja superior, o valor deve-
rá ser verificado junto ao setor de tesouraria do 
Core-MG ou nas Delegacias Regionais.

A direção do Core-MG ressalta que a anuida-
de, cuja natureza é tributária, além de obrigató-
ria, é fonte de recursos da entidade para manter 
todos os benefícios para a categoria e a garantia 
de que pessoas que não pertencem à classe não 
exerçam a profissão. Os Representantes Comer-
ciais de todo o estado de Minas Gerais podem 
fazer o pagamento via boleto bancário (enviado 
pelo Core-MG via Correios).

Prazo de suspensão para inativos
Para este ano, o Conselho Federal dos Re-

presentantes Comerciais (Confere) baixou reso-
lução limitando, em 31 de março de 2020, o 
prazo para que as empresas de Representação 
Comercial sem atividade temporária apresentem 
o requerimento anual de Suspensão/Paralisação 
de Empresa. Ele deve ser apresentado junto ao 
Core-MG, por escrito e com a devida documen-
tação. É possível retirar, no site do Core-MG, 
cópia do requerimento e conferir toda a relação 
de documentos necessários para a solicitação. 
Para tal, é preciso fazer ainda recolhimento no 
valor de R$ 218,10 (empresa Ltda. e responsável 
técnico) ou de R$ 145,40 (empresa individual).

R$ 387,20 - até 31 de janeiro 
(desconto de 20%)

R$ 411,40 - até 28 de fevereiro 
(desconto de 15%)

R$ 435,60 - até 31 de março 
(desconto de 10%)

R$ 484,00 - até 30 de abril

Tabela de  
anuidade 2020

* Esses valores referem-se a empresas 
com capital de até R$ 10 mil. Caso 
ele seja superior, entre em contato 

com o setor de tesouraria ou com as 
Delegacias Regionais.

Pessoa Física

Pessoa Jurídica +  
Responsável Técnico*
R$ 662,40 - até 31 de janeiro 

(desconto de 20%)

R$ 703,80 - até 28 de fevereiro 
(desconto de 15%)

R$ 745,20 - até 31 de março 
(desconto de 10%)

R$ 828,00 - até 30 de abril

Firma Individual*
R$ 468,80 - até 31 de janeiro 

(desconto de 20%)

R$ 498,10 - até 28 de fevereiro 
(desconto de 15%)

R$ 527,40 - até 31 de março 
(desconto de 10%)

R$ 586,00 - até 30 de abril
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Ao longo de 2019, o Core-MG promoveu, 
em parceria com o Sircom, workshops exclusi-
vos em diversas cidades de Minas Gerais pa-
ra os profissionais da categoria registrados no 
Conselho. Com o tema “Negociação e vendas 
com PNL”, a capacitação ensinou técnicas de 
programação neurolinguística (PNL) e como 
aplicá-las no setor de vendas. 

Os encontros foram realizados nas cidades 
de Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Governador Valadares, Varginha, Divinópolis 
e Uberaba e contaram com a participação de 
mais de 200 Representantes Comerciais de to-
do o estado.

O workshop foi pautado nas técnicas mais 
avançadas de aprendizagem, neurociência e 
PNL, por meio de metodologia própria de ensi-

no que permite práticas voltadas para um negó-
cio específico. A capacitação preparou o profis-
sional para estar apto a identificar, em poucos 
segundos, o perfil psicológico de qualquer pes-
soa, adaptando, assim, sua linguagem, seus ar-
gumentos de venda e, consequentemente, sua 
assertividade no processo.

A iniciativa é um projeto dentro dos progra-
mas Core Viajante e Sircom Itinerante e teve o 
intuito de oferecer uma formação diferenciada 
para agregar mais valor ao trabalho do Repre-
sentante Comercial. 

Para o próximo ano, os projetos continuarão 
a ser executados, com outros temas de interesse 
da categoria. Fique ligado nos sites das entida-
des pois, em breve, será divulgada a agenda de 
eventos para 2020.
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Entidades promovem workshop 
sobre vendas no interior de MG 

Divinópolis

Em Uberaba, a entrega dos certificadosRepresentantes prestigiam evento em Divinópolis

Participantes acompanham workshop em VarginhaCategoria presente em Governador Valadares

Entrega de certificados na sede de Juiz de ForaO evento ocorreu com sucesso em Montes Claros
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‘Contabilidade para Todos’:  
Sircom lança programa inédito 
para a categoria em todo o estado

A partir de agora, 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 vá-
rios benefícios oferecidos pelo Sircom.

O Sindicato está lançando o programa “Con-
tabilidade para Todos”, em que o Representan-
te terá, à sua disposição, na sede da entidade, 
um escritório de contabilidade para cuidar da 
área fiscal e contábil de sua empresa de Repre-
sentação 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 disso, ao optar pelo contador par-
ceiro do Sircom, o Representante já estará en-
quadrado como filiado colaborador e poderá, 
sem qualquer custo adicional, usufruir de todos 
os benefícios oferecidos pelo Sindicato. 

A taxa de adesão ao programa, para quem 
ainda 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. 

Os interessados devem entrar em contato 
por meio do e-mail beneficios@sircom.org.br 
ou telefone (31) 3071-3400.

Algumas vantagens 
do programa

• Pagamento de honorários bem abaixo da 
média de mercado

• Valor mensal a partir de R$ 170,00

• Taxa de adesão de apenas R$ 50,00 para 
quem ainda não é filiado colaborador

• Desconto de 50% no honorário 
de encerramento do ano fiscal da 
contabilidade

• Acesso a todos os benefícios oferecidos 
pelo Sircom (conheça cada um deles no 
site www.sircom.org.br/beneficios)
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Empresas garantem crédito barato 
via parceria do Sircom com BDMG

Além dos Representantes Comerciais, mui-
tas empresas também estão utilizando a parce-
ria do Sircom com o Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais (BDMG). O convênio pode 
ser oferecido para outras pessoas e instituições, 
e não somente aos filiados ao Sindicato. 

Uma das empresas que usufruíram da par-
ceria é a UFER Usinagem e Ferramentaria Ltda. 
A sócia-administradora da companhia, Mônica 
Meirelles, relatou a facilidade e a agilidade do 
processo. “Estávamos precisando adquirir um 
maquinário para a empresa e recebemos uma 
indicação para buscar o recurso por meio do 
Sircom. Eu entrei em contato, eles me passa-
ram um questionário e solicitaram a documen-
tação. Foi super rápido! Em menos de cinco 
dias a análise de crédito foi feita, e o valor es-
tava disponível na conta”, conta ela.

Crédito com melhores condições
Desde 2018, o Sircom é representante ban-

cário do BDMG. A parceria garante linhas de 
crédito com as melhores condições do merca-
do e sem a necessidade das garantias patrimo-
niais, como imóveis e veículos, exigidas pelas 
instituições financeiras comerciais, como ocor-
re nos bancos privados em geral. 

O processo é simples, sem burocracia, todo 
feito online, com grande agilidade na liberação 
do crédito. Para obter o crédito, o Representan-
te Comercial ou a empresa interessada deve 
entrar em contato com o Sircom por e-mail ou 
telefone para dar início ao processo, de acordo 
com os passos ao lado.

As condições do crédito

• Entre em contato com o Sircom por 
e-mail ou telefone;

• Preencha a ficha cadastral própria, com 
todos os dados da empresa e dos sócios;

• Aguarde o processamento feito pelo 
Sircom;

• Aguarde a análise de crédito feita pelo 
BDMG após a solicitação do Sircom;

• Uma vez aprovado o cadastro, aguarde 
até cinco dias úteis para a liberação do 
crédito em conta corrente.

• Taxas a partir de 1,19%

• Crédito vai de R$ 5 mil a R$ 700 mil

• Prazo de pagamento vai de 12 a 
48 meses

• Empréstimo de até R$ 300 mil não exige 
garantia de patrimônio

• Cadastro é feito online, e dinheiro sai em 
até 5 dias

• O dinheiro é destinado a capital de giro, 
ou seja, pode ser usado como a empresa 
quiser

• Crédito sujeito à aprovação cadastral da 
empresa e dos sócios

Como obter o crédito

‘Identidade em Mãos’ já acolheu mais de 300 profissionais

O evento Identidade em Mãos, criado pelo Co-
re-MG para realizar a entrega da carteira de registro 
aos novos filiados, continua sendo realizado na sede 
da entidade, em Belo Horizonte, e está atendendo 
mensalmente diversos Representantes Comerciais. 

Nos últimos 12 meses, o Conselho reuniu mais 
de 300 novos profissionais para explicar melhor o 

exercício da Representação Comercial e realizar a 
entrega da carteira para os profissionais darem início 
à carreira. 

O encontro, coordenado pelo procurador insti-
tucional do Core-MG, Pedro Paulo Garcia, sempre 
conta com a presença do presidente do Core-MG, 
Álvaro Fernandes, e de diretores da entidade.
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Em um ano de atividade, não foram poucas 
as realizações do Core-MG e do Sircom 
em prol da categoria, como destacou o 

presidente das entidades, Álvaro Fernandes, 
durante a solenidade de comemoração do Dia 
Pan-Americano do Representante Comercial 
e de prestação anual de contas. O evento, 
realizado na sede do Core-MG, em Belo 
Horizonte, em 4 de outubro, contou também 
com a presença do presidente do Confere, 
Manoel Affonso Mendes de Farias Mello, do 
procurador-geral adjunto do Conselho Federal, 

No balanço anual do Core-MG e do Sircom, 
muitas realizações em prol da categoria

Izaac Pereira Inácio, do presidente do Core-
SP, Sidney Fernandes Gutierrez, e do diretor-
tesoureiro da entidade paulista, Dante Orefice 
Júnior, além de diretores do Core-MG e do 
Sircom e dos ex-presidentes Wellington Pedrosa 
e Maurício Ludgero Siqueira. Entre as atividades 
e iniciativas desenvolvidas nos últimos 12 meses, 
Álvaro Fernandes destacou a ampliação dos 
canais de comunicação, entre eles, os sites, o 
Portal da Transparência, a Revista, o Canal no 
YouTube, o WhatsApp, o aplicativo, o Instagram 
e o Facebook do Sircom. Falou também sobre 
iniciativas de combate à inadimplência, os 
protestos da dívida ativa e da contribuição 
tributária do Core-MG, assim como sobre a 
criação do programa “Contabilidade para 
Todos”, para afiliados ao Sindicato. O presidente 
fez também um balanço dos principais projetos 
em andamento: Identidade em Mãos, Core 
Viajante, Sircom Itinerante, Representação em 
Debate, Capacitação Técnica em Representação 
Comercial, Atendimento Jurídico e Fiscalização 
Eficiente, a parceria do Sircom com o BDMG e o 
Plano de Saúde da Unimed, entre outros.
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Na abertura: Antônio José Maciel Ribeiro, diretor do Core-MG; Manoel Affonso Mendes de Farias Mello, 
presidente do Confere; Álvaro Fernandes, presidente do Core-MG e do Sircom; Sidney Fernandes 
Gutierrez, presidente do Core-SP; e Izaac Pereira Inácio, procurador-geral adjunto do Confere

Dezenas de Representantes Comerciais 
marcaram presença no evento
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No balanço anual do Core-MG e do Sircom, 
muitas realizações em prol da categoria D
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Presidente Álvaro: ‘Uma solenidade 
de importância dupla para todos nós’

Confira alguns trechos do discurso do presi-
dente Álvaro Fernandes, com destaque para as 
principais ações do Core-MG e do Sircom nos 
últimos 12 meses:

 “Senhoras e senhores, essa solenidade tem 
importância dupla para todos nós. Estamos 
aqui para celebrar o Dia Pan-Americano da 
categoria (cuja data simbólica foi na última ter-
ça-feira, 1º de outubro), bem como para pres-
tarmos contas, ainda que de forma sintetizada, 
dos últimos 12 meses de gestão.

Como de costume, inicio destacando a im-
portância da Representação Comercial e dos 
profissionais que labutam na mediação de ne-
gócios. Esse destaque já se tornou o meu man-
tra. É prazeroso enaltecer a nossa profissão. 
Saber que a maioria das empresas produtoras 
e distribuidoras, Brasil afora, só se constitui e 
cresce graças ao nosso trabalho é deveras re-
compensador. Por isso devemos nos orgulhar!! 
Por isso temos que nos valorizar!! 

Ressaltamos que o Core-MG continuou, nos 
últimos 12 meses, a executar o seu programa 
gestor, com as inovações implementadas desde 
2016 pela nossa gestão. Nesse contexto, des-
tacamos:

• NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
estão mais abrangentes e eficientes, atingindo 
um número cada vez maior de representantes 
comerciais por meio da revista, da internet e de 
redes sociais (sites, portal, Canal no YouTube, 
WhatsApp, aplicativo, Instagram e Facebook).

• ESSA AMPLITUDE DE VEICULAÇÃO infor-
mativa é, sem dúvida, a maior da história 
das entidades e motivo de orgulho para a 
nossa atual diretoria.

• O EVENTO DE ENTREGA DA IDENTIDADE 
ao novo filiado, denominado Identidade em 
Mãos, teve prosseguimento normal. Men-
salmente, nos reunimos com recém-regis-
trados da capital e da região metropolitana 
para repassarmos informações importantes 
acerca do Core-MG e da profissão. Já os 
recém-registrados do interior recebem liga-
ções personalizadas dos nossos colaborado-
res das Delegacias, com o mesmo objetivo 
de orientação profissional. No decorrer dos 
últimos 12 meses, reunimos e informamos, 
através do “Identidade em Mãos”, mais de 
300 novos Representantes Comerciais. 

• O CORE VIAJANTE E O SIRCOM ITINERANTE, 
em consonância com outros dois programas 
de trabalho, denominados Representação em 
Debate e Capacitação Técnica em Represen-
tação Comercial, serviram, nos últimos doze 
meses, a todas as regiões do nosso estado. 
Capacitamos centenas de profissionais da 

O presidente Álvaro Fernandes destacou  
as principais ações das entidades no período
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Representação Comercial em toda Minas 
Gerais. Ao encerrar o programa de 2019, 
mais de 200 Representantes Comerciais te-
rão passado pela capacitação.  

• SE SOMARMOS OS DOIS PROJETOS cria-
dos e executados por essa gestão, nestes úl-
timos 12 meses (Identidade em Mãos e Core 
Viajante), foram mais de 500 Representantes 
Comerciais capacitados e informados sobre 
os seus principais direitos e deveres e sobre 
novas técnicas de vendas. É mais um marco 
de extrema importância para esta casa e pa-
ra a categoria. 

• O ATENDIMENTO JURÍDICO DO CORE-MG 
é um serviço especializado, diferenciado e à 
disposição dos profissionais registrados no 
Core-MG. Foram realizados, nos primeiros 
nove meses de 2019, aproximadamente 600 
atendimentos,  a maioria rescisão de contra-
to, seguida por análise de novos contratos e 
alterações contratuais, além de cobranças ex-
trajudiciais, para conciliação de acerto resci-
sório, que já somam quase 50 nesse período.

• A FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL do Con-
selho tem como objetivo legal e fundamental 
desta casa realizar autuações e notificar em-
presas em exercício ilegal da atividade. De 
janeiro até setembro deste ano, foram mais 
de 1.100 empresas fiscalizadas, grande par-
te por meio de visita e orientação da nossa 
equipe de fiscalização na capital, na região 
metropolitana e no interior. 

• E UMA NOVIDADE: implantamos, a partir 
de setembro, no Core-MG, a Fiscalização 
Eficiente, com a utilização de tecnologia via 
plataforma de dados de empresas em ativi-
dade, o que facilitará a localização e agiliza-
rá a abordagem da nossa equipe, trazendo 
para o desempenho da fiscalização, sem dú-
vida, mais eficiência. 

• O COMBATE À INADIMPLÊNCIA também 
segue com a rigidez adotada por nossa ges-
tão, especialmente a partir de 2016. Não 
é justo que apenas uma parcela contribua 
para toda a categoria. Por isso continuamos 
a priorizar os lançamentos em dívida ativa 
e, consequentemente, a intensificar as exe-
cuções fiscais. Só nos últimos 12 meses, mi-
lhares de autos de infração foram enviados, 
fazendo com que a dívida ativa administrati-
va chegasse a quase R$ 7,5 milhões. 

• DESSE TOTAL, MAIS DE R$ 4 MILHÕES já 
estão em procedimento de execução fiscal. 
É patrimônio do Conselho e da categoria 
que, legalmente e de forma gradativa, esta-
mos recuperando. 

• AINDA SOBRE O COMBATE À INADIM-
PLÊNCIA: estamos, desde o final de 2017, 
realizando o protesto da dívida ativa. É ou-
tra frente de recuperação de crédito. Através 
de convênio não oneroso com o Instituto de 
Protestos do Brasil, regional Minas Gerais, 
estamos levando a protesto inúmeros Repre-
sentantes Comerciais lançados em dívida 
ativa. O representante inadimplente, de to-
dos os municípios de Minas Gerais, já está 
recebendo em sua porta um oficial do car-
tório de protesto com um comunicado em 
mãos, informando que o Core-MG protes-
tou sua dívida. 

• POR SUA VEZ, o protesto da contribuição 
tributária devida à entidade é mais uma 
forma de mostrar ao Representante inadim-
plente sua obrigação para com a categoria. 
Até o final do mês de setembro deste ano, 
mais de 600 representantes inadimplentes 
tinham sido protestados.

Destacamos também outras iniciativas do 
Sircom, como:

• A entidade tornou-se, mais recentemente, 

O presidente do Confere, Manoel Affonso (à esq.), parabenizou a categoria pelo Dia do Representante



11 Revista do Representante Comercial de Minas Gerais - Dezembro de 2019

D
IA

 P
A

N
-A

M
ER

IC
A

N
O

um correspondente bancário do BDMG, ofe-
recendo as melhores taxas e condições do 
mercado financeiro para os Representantes 
Comerciais e também para os seus clientes. 
São taxas verdadeiramente diferenciadas pa-
ra capital de giro e sem garantia real, com 
prazo de até 50 meses para pagar. Entre em 
contato com o Sircom e saiba mais sobre es-
sa oportunidade de investir no seu negócio, 
com os juros mais baixos do mercado. 

• O Sindicato oferece o Plano de Saúde 
Unimed para todo o estado de Minas Gerais, 
com até 35% de desconto. A parceria, por 
meio da Administradora Valem, cobre todos 
os municípios, com exceção de Uberlândia, 
ofertando plano de saúde aos seus filiados 
colaboradores;

• Caso o Representante prefira não aderir ao 
Pano de Saúde, há outra opção, das consul-
tas coparticipativas. O Sircom arca com 60% 
do valor da consulta, e o filiado com ape-
nas 40%. A título de exemplo, isso represen-
ta hoje, no Hospital PHD PACE, um custo de 
R$ 40,00 (quarenta reais) por uma consulta. 
Essa modalidade de coparticipação abran-
ge outras clínicas, com várias especialidades 
médicas.

• Outro serviço é a Assessoria Jurídica Extraju-
dicial e Judicial, que abarca todo o estado de 
Minas Gerais através de relação contratual 
com o escritório Elias Neto Advogados Asso-
ciados. Se o Representante precisar ingressar 
em juízo para reclamar os seus diretos, agora 
ele tem o apoio do Sindicato em todos os 
municípios do estado.

• Em caso de rescisão contratual, o filiado co-
laborador de todo o estado de Minas Gerais 
tem, à sua disposição, o serviço de cálculo 
indenizatório, que fornece o valor devido 
a receber pela rescisão do contrato de Re-

presentação Comercial. O cálculo feito por 
profissional especialista, com anuência do 
Sircom, é garantia de segurança jurídica do 
montante devido.

•  O preenchimento da declaração de Impos-
to de Renda Pessoa Física é outro benefício 
garantido aos filiados colaboradores. Sem 
qualquer custo adicional, o Representante Co-
mercial tem à sua disposição um profissional 
contábil para realizar o Ajuste Anual da sua 
Renda e do seu Patrimônio, ou seja, o Sircom 
disponibiliza um contador para acertar as con-
tas do Representante com o fisco federal.

• Nesta seara de benefícios, ainda temos a 
parceria General Motors, com descontos pa-
ra aquisição de veículos variando de 10 a 
25%; a parceria Sicoob Divicred, oferecendo 
taxas mais atrativas do que as dos bancos co-
merciais, inclusive para aplicações e manu-
tenção de conta corrente; e o convênio com 
o SESC, para lazer e atendimento médico, 
entre tantas outras parcerias.

Senhoras e senhores, é e continuará sendo 
nosso primeiro objetivo, registrado desde o iní-
cio da nossa gestão, e também nos últimos 12 
meses, o compromisso com o trabalho em prol 
das entidades, além da busca da valorização 
da Representação Comercial. Somos Repre-
sentantes Comerciais incansáveis e vitoriosos. 
Estamos diretores, conscientes e persistentes na 
representação da categoria.

Por fim, reitero a nossa determinação de que 
o trabalho, em parte aqui relatado, continuará 
no decorrer dos próximos 12 meses, a fim de que 
tenhamos uma Representação Comercial cada 
vez mais, e merecidamente mais, valorizada!!! 

Viva a categoria mais laboriosa desse 
país!!!! Viva a Representação Comercial!!!!

Muito Obrigado”.

O procurador Pedro Paulo Garcia e Álvaro Fernandes com João Borges, que palestrou no evento
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Perspectivas da economia em 2020

Na ocasião, o jornalista João Borges, da 
GloboNews e da Rádio CBN, proferiu a palestra 
“Questões econômicas e perspectivas do mercado 
para 2020, após a conclusão das reformas em tra-
mitação no Congresso Nacional”. O evento contou 
com a presença de diretores das entidades, profissio-
nais da área e convidados em geral. Confira a seguir 
os principais tópicos abordados por ele na palestra:

Recessão profunda
Na avaliação de Borges, o país nunca passou por 

uma recessão tão profunda e por um período também 
tão prologado e sem perspectiva de recuperação.

Variação do PIB
De acordo com ele, pode-se considerar positivo 

o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro 
trimestre do ano. De qualquer forma, o resultado do 
quarto trimestre será mais significativo em termos de 
perspectivas para o ano que vem. “Se entramos em 
2020 voando muito baixo, o cenário será ruim. Mas 
se o quarto trimestre sinalizar para um quadro mais 
favorável, como esperamos, o cenário para 2020 
será mais positivo”, assinalou.

Taxa de desemprego
Desde 2015, na avaliação do jornalista econô-

mico, o país enfrenta uma crise de desemprego mui-
to expressiva, com um agravamento crescente, uma 
vez que, segundo ele, o desemprego praticamente 
dobrou em dois anos. O quadro tende a ser menos 
grave, pois a população ocupada é crescente, ainda 
que sem emprego formal ou com carteira assinada.

Segundo ele, contudo, o indicador mais relevan-
te para empresários, como parte dos que têm em-
presas de Representação Comercial, é um eventual 
crescimento na confiança da economia por parte 
dos trabalhadores que estão, efetivamente, empre-
gados. “Este é o indício de que as coisas irão me-
lhorar. Pois, atualmente, todos estão ainda adiando 
o consumo, ou seja, mantendo um comportamento 
defensivo diante das incertezas do futuro”, explicou.

Elevação da renda
Para Borges, portanto, o cenário será melhor pa-

ra todos na medida em que a massa de 90 milhões 
de brasileiros empregados passa a ter uma pers-
pectiva de elevação da renda. Essa maior confiança, 
somada à renda oriunda do esforço de cada um – 
mesmo no setor informal – irá criar as perspectivas 
positivas para 2020 e também para os próximos anos.

Inflação sob controle
O jornalista apontou ainda, como fator positivo 

neste eventual contexto de recuperação, o fato de a 
inflação brasileira se manter, pelo terceiro ano conse-
cutivo, num patamar abaixo dos 3% ao ano. Este é um 
indicador relevante, uma vez que a inflação chegou a 
romper o patamar dos 10% em 2015. Ele ressaltou 
que inflação baixa não é, necessariamente, caracterís-
tica de períodos de recessão. “O país já viveu cenários 
de recessão com inflação alta, por isso o quadro hoje 
é favorável a uma eventual, porém esperada, reação 
da economia. Avaliamos que, entre 2020 e 2022, a 
inflação não vai superar os 4% ao ano”.

Contexto político tenso
Borges avalia que, desde julho de 2013, quando 

manifestações de rua tomaram conta do Brasil, o 
país vive um quadro de tensão política crescente. Pa-
ra ele, as eleições de 2014 ficaram muito mal resol-
vidas, resultando no impeachment de Dilma Rousseff 
dois anos depois. E a gestão de Temer foi também 
marcada por crises políticas constantes, ampliando 
o nível de tensão que perdura até hoje, no governo 
Bolsonaro. “Os ruídos que vêm hoje do governo e 
da política não são agradáveis”.

Agenda liberal de Guedes
“Temos de acreditar na agenda liberal do minis-

tro Paulo Guedes. Afinal, o governo está quebrado. 
Seja Guedes ou seja outro o ministro, não temos 
como escapar de uma agenda liberal, marcada por 
privatizações. Essa agenda é uma imposição da pró-
pria realidade”, sugeriu. Borges teceu um cenário 
que poderá ser favorável ao Brasil, dependendo dos 
contextos econômico e político futuros. Segundo ele, 
existe hoje, no mundo, um montante de cerca de 
US$ 15 trilhões que está praticamente sem rendi-
mento no mercado, em função dos juros negativos 
praticados por vários países do primeiro mundo.

O jornalista da GloboNews e da Rádio CBN, 
João Borges, fez um panorama da economia
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Como já é tradição, o Core-MG esteve pre-
sente em mais uma edição da Superminas – a 
maior feira do estado voltada para o setor su-
permercadista e toda a sua cadeia de fornece-
dores e consumidores de produtos e serviços. 

O Conselho esteve presente com o estande 
próprio e a participação de diversos diretores, 
com o objetivo de dar apoio e suporte para a 
grande quantidade de Representantes Comer-
ciais que se fazem presentes e, principalmente, 
manter contato com empresas representadas, 
com o objetivo de orientá-las quanto à obriga-
toriedade de atuar somente com profissionais 
devidamente registrados e em situação regular 
junto ao Core-MG.

O contato feito durante a feira inclui fabri-
cantes, atacadistas, distribuidores e empresas 
de outros segmentos que trabalham com Re-

presentantes Comerciais – quer pessoa física 
ou jurídica. O Core-MG tem participado, tam-
bém, de inúmeras outras feiras e exposições 
em diversas cidades do interior de Minas. Re-
centemente, a entidade esteve presente, por 
exemplo, na Super Inter, em Uberlândia, assim 
como na Sevar, em Juiz de Fora.

Em feira, Core-MG orienta empresas a 
atuarem com profissionais legalizados

Diretores e funcionários do Core-MG e do 
Sircom presentes no estande na Superminas
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A direção do Sistema Confere-Cores vem 
promovendo diversos encontros, ao longo do 
segundo semestre de 2019, envolvendo profis-
sionais de diversos setores dos Cores Regionais, 
visando uniformizar e tornar mais eficiente o 
processo de fiscalização do exercício legal da 
profissão, bem como os procedimentos de ges-
tão. Para isso, estão sendo realizadas reuniões 

Confere faz encontros para ampliar 
eficiência de fiscalização e gestão

de núcleos funcionais no Sistema Confere-Co-
res envolvendo procuradores, contadores, fis-
cais e coordenadores dos Conselhos Regionais. 
Os eventos são realizados na sede do Confere, 
no Rio de Janeiro, e já contam com a participa-
ção de dezenas de profissionais de todo o país. 

O primeiro deles reuniu os contadores das 
entidades, entre eles, Elaine Moreira de Souza 
e Elias Moreira Franco, do Core-MG. O segun-
do foi realizado com coordenadores de áreas e 
contou com a participação de profissionais de 
Cores Regionais, como Marta Rosa, secretária-
-executiva do Core-MG, e Gláucia Karla, coor-
denadora de Fiscalização do Core-MG. O en-
contro mais recente reuniu procuradores, e dele 
participaram Pedro Paulo Garcia, procurador 
institucional do Core-MG, e Paulo de Tarso do 
Nascimento, procurador jurídico do Core-MG.
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Um dos encontros reuniu coordenadores  
de Cores de diversos estados, incluindo MG
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Core-MG oferece espaço e estrutura 
das Delegacias do interior de Minas

Representantes mineiros podem utilizar as 
instalações e a estrutura operacional de todas 
as Delegacias do Core-MG para realizarem 
suas atividades profissionais. 

Elas contam com instalações completas para 
tais atividades, como a realização de reuniões 
com clientes e representadas, assim como utiliza-
ção de computadores e uso de internet.

“Nossas instalações estão de portas aber-
tas para a categoria. E vale lembrar que nos-
sas Delegacias existem exatamente para isso 
– atenderem às necessidades e demandas de 
todos eles”, ressalta o presidente do Core-MG 
e do Sircom, Álvaro Fernandes. Em breve, Go-
vernador Valadares também contará com nova 
sede e mais espaço para atender a categoria.

Atenção, Representantes:
Sua carteira profissional tem data de vali-

dade. Confira! Caso esteja vencida, entre em 
contato com o Core-MG solicite uma carteira 
profissional nova! 

Faça contato pelo telefone (31) 3071-3300 
ou pelo e-mail coremg@coremg.org.br.

Onde estão as  
Delegacias do interior

Veja os endereços e telefones no 
Expediente da revista, à página 2

• Divinópolis

• Governador Valadares

• Juiz de Fora

• Montes Claros

• Uberlândia

• Varginha

O Núcleo de Atendimento ao Representan-
te Comercial, em BH, já está recebendo Re-
presentantes Comerciais nos espaços exclusi-
vamente mobiliados para uso dos profissionais 
registrados. Recentemente, Deborah e Osvaldo 
Zavadniak, da Zava Representações Ltda., foram 
alguns dos profissionais que usufruíram do local.

O espaço pode ser usado como escritório, 
centro de apoio ou para reuniões e está dispo-
nível no horário comercial. Todas as Delega-
cias também contam com locais para uso dos 
Representantes. Entre em contato com o Co-
re-MG, agende o seu horário e faça bom uso 
profissional!

Em BH, sede do Core-MG também está à disposição

Os Representantes Osvaldo e Deborah utilizaram 
recentemente o espaço disponível no Core-MG
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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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Que a retomada do crescimento 
seja a boa-nova de 2020!

Os anos 20 do século XXI estão começando, e o 
Brasil tem uma chance de iniciar esta nova década 
com perspectiva de retomada do crescimento eco-
nômico. 

Um cenário que será, caso se consolide, especial-
mente interessante para a categoria dos Represen-
tantes Comerciais, que fazem um elo fundamental 
entre cadeias produtivas e entre importantes segmen-
tos da indústria, do comércio e de serviços.

Dois dos principais indicadores macroeconômi-
cos já estão bem ajustados a esse cenário promissor 

e tão aguardado, após anos de crise em nosso país: 
a inflação, estabilizada em torno de 3,5% ao ano, 
e a taxa básica de juros do Banco Central, a taxa 
Selic, que caminha para menos de 5% ao ano.

Que a retomada o crescimento econômico seja, 
portanto, a grande notícia de Ano Novo e de uma 
nova década que ora se inicia. 

Estes são os votos das diretorias do Core-MG e 
do Sircom para todos os profissionais da Represen-
tação Comercial, familiares e amigos.

Feliz 2020 a todos!!


