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REPRESENTANTE COMERCIAL

O ELO ESSENCIAL QUE UNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
No Dia Pan-Americano da categoria, uma homenagem
do Core-MG e do Sircom, com a expectativa da retomada
do crescimento da economia no pós-pandemia, em 2022

Pague anuidade de
2022 do Core-MG
com 20% de desconto

Core-MG e Sircom
realizam eleições
para novo triênio

EDITORIAL

Tempo de agradecer,
planejar e realizar!

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 Isaías dos Santos,
Paulo Torquato dos Santos e Khalil Nassib Hamzi
Diretores Conselheiros: Laudemiro Gomes de Sá,
Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira e Lilian
Neves Santos

Delegacias do Core-MG
• Governador Valadares - Rua Peçanha, 848 - loja 8
Centro - CEP: 35010-161 - Fone: (33) 3272-2116

Prezados e prezadas Representantes Comerciais de
toda Minas Gerais! É tempo de agradecer.
Agradecer a confiança de todos vocês em nossa
gestão e em nossos diretores, que já vinham atuando
com afinco à frente de nossas entidades – o Core-MG e o Sircom – havia muitos anos. Acabamos de
passar por processos eleitorais em ambas as entidades e tivemos a honra de contar não só com os votos,
mas, principalmente, com a confiança da categoria,
que nos reconduziu à direção das entidades para
mais um mandato à frente de cada uma delas.
Sabemos que os tempos não estão fáceis; o enfrentamento da pandemia e das dificuldades econômicas do país continuará a ser prioridade de toda a
sociedade.

• 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 (Atendimento na Sede)

Por isso, é tempo de planejar.
Planejar as ações que temos pela frente, para continuar a cumprir as obrigações das entidades, cujo
compromisso, em última instância, é garantir as melhores condições possíveis para o exercício de nossa
tão honrada profissão. Temos de pensar em capacitar a categoria, habilitar o profissional, fiscalizar a
profissão, gerar benefícios e prestar serviços.
E, portanto, é tempo de realizar.
Tempo de enfrentar a crise com criatividade e buscar
novos negócios e clientes. Executar tudo o que planejamos para podermos também realizar nossos sonhos,
juntamente com nossas famílias e nossos amigos.
Não podemos deixar de compartilhar também,
com todos vocês, a satisfação por termos vencido
uma das mais árduas lutas em defesa da nossa categoria, com a derrubada, no Congresso Nacional,
de um projeto de lei que, se votado e aprovado,
iria representar um retrocesso enorme em relação
às nossas conquistas históricas, como registrado em
reportagem nesta edição.
Um grande abraço!
Álvaro Alves Nunes Fernandes
Presidente do Core-MG e do Sircom
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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: Paulo Torquato dos Santos
1º Secretário: Sidnei Isaias dos Santos
2º Secretário: Telles Fantini
1º Tesoureiro: Antônio José Maciel Ribeiro
2º Tesoureira: Lilian Neves Santos
Suplentes: Daniel Morato dos Santos, Gilberto Rodrigues Campos e Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira
Conselho Fiscal (Efetivos e Suplentes): Antônio Romeu
Soares, Khalil Nassib Hamzi, Maurício Rocha de Melo
Moreira, Carlos José Moreira Cotta, José Carlos da
Costa e Laudemiro Gomes de Sá
Delegados Junto à Federação (Efetivos e Suplentes):
Álvaro Alves Nunes Fernandes, Paulo Torquato dos
Santos, Sidnei Isaías dos Santos e Telles Fantini

Capa:
Arte: Patrícia Adriely/Li Santana
Imagens: Freepik.com
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Os Representantes Comerciais de Minas já podem realizar o pagamento da anuidade de 2022,
que vence no dia 30 de abril. Quem quitar antes
terá descontos, que podem chegar a 20%, para vencimento em 31 de janeiro. Veja na tabela ao lado
os valores, prazos e demais percentuais de redução
para pagamento nos meses de fevereiro e março.
Como ocorre todos os anos, os valores variam de
acordo com a modalidade de atuação do profissional: Pessoa Jurídica, Responsável Técnico, Pessoa
Física.
O desconto de 20% no pagamento à vista (até
31 de janeiro) cai para 15% para quem quitar 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. Os valores foram atualizados monetariamente com base na inflação dos
últimos 12 meses, não tendo ocorrido aumento real,
conforme determina a legislação em vigor.
O valor da anuidade de Pessoa Jurídica refere-se
a empresas com capital social de até R$ 10 mil. Caso ele seja superior, o valor deve ser verificado junto
ao setor de Tesouraria do Core-MG ou nas Delegacias Regionais. A direção do Core-MG ressalta que
a anuidade, além de obrigatória, é fonte de recursos
da entidade para manter todas as finalidades legais
do Conselho em operação, quais sejam: fiscalizar,
orientar, julgar falta ética, normatizar e habilitar, assegurando, entre outras garantias, que pessoas que
não pertencem à classe não exerçam ilegalmente a
profissão.
Os Representantes Comerciais de todo o estado
de Minas Gerais podem fazer o pagamento via boleto bancário (via Correios) ou na sede da entidade
em BH e nas Delegacias do interior de Minas (vide
cidades onde há delegacia e endereço completo no
expediente da página 2).

Prazo para pedido de suspensão

Para 2022, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) baixou resolução limitando, em 31 de março de 2022, o prazo para
que as empresas de Representação Comercial com
atividade temporariamente suspensa apresentem o
requerimento anual de Suspensão/Paralisação de
Empresa. Ele deve ser apresentado junto ao Core-MG,
por escrito e com a devida documentação. É possível retirar, no site do Core-MG, cópia do requerimento e conferir toda a relação de documentos
necessários para a solicitação.
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EM DIA COM A ENTIDADE

Pague anuidade do Core-MG com
desconto de 20%; prazo final é 30/4
Tabela de
anuidade 2022
Pessoa Física
R$ 432,00 - até 31 de janeiro
(desconto de 20%)
R$ 459,00 - até 28 de fevereiro
(desconto de 15%)
R$ 486,00 - até 31 de março
(desconto de 10%)
R$ 540,00 - até 30 de abril

Pessoa Jurídica
R$ 520,00 - até 31 de janeiro
(desconto de 20%)
R$ 552,50 - até 28 de fevereiro
(desconto de 15%)
R$ 585,00 - até 31 de março
(desconto de 10%)
R$ 650,00 - até 30 de abril

Pessoa Jurídica +
Responsável Técnico*
R$ 736,00 - até 31 de janeiro
(desconto de 20%)
R$ 782,00 - até 28 de fevereiro
(desconto de 15%)
R$ 828,00 - até 31 de março
(desconto de 10%)
R$ 920,00 - até 30 de abril

*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.
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EM DEFESA DA CATEGORIA

Uma vitória histórica e
avassaladora da categoria!!
Foram quase dois anos de luta do Sistema Confere-Cores contra o
Projeto de Lei (PL) 5761/2019, arquivado em agosto, que traria prejuízos
sem precedentes para a história da Representação Comercial no país
O dia 9 de agosto deste ano entrou para a
história da Representação Comercial no Brasil. Ao final de Audiência Pública virtual realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília,
com a presença histórica de centenas de participantes, o parlamentar federal Alexis Fonteyne (Novo-SP), autor do Projeto de Lei (PL)
5761/2019, foi intensamente pressionado e
pediu o seu arquivamento.
Foram quase dois anos de luta da categoria
contra o PL, liderada pelos dirigentes do Sistema Confere-Cores e com a participação ativa
de todas as entidades regionais. O projeto tinha como objetivo alterar a forma de indenização pela rescisão de contrato sem justa causa
dos Representantes Comerciais, assim como
desregulamentar a profissão e prejudicar profundamente a fiscalização do exercício profissional, dentre outras medidas. Caso aprovada,
a iniciativa traria prejuízos sem precedentes para a categoria, cuja legislação data de 1965.
De acordo com o presidente do Core-MG
e do Sircom, Álvaro Fernandes, o desfecho da
Audiência Pública e o arquivamento do PL são
frutos de um intenso trabalho das lideranças dos
Representantes Comerciais de todo o país, no
qual as entidades mineiras têm tido uma participação decisiva nos últimos anos.
“Trata-se de uma vitória histórica e avassaladora, que demonstra a união da categoria e
a assertividade da ação das lideranças. O fato
de ela ter sido realizada virtualmente contribuiu
para a mobilização e a forte presença dos Representantes”, ressaltou.
Por sua vez, Pedro Paulo Garcia, Procurador
Institucional do Core-MG, destacou: “A audiência nem tinha o condão de arquivar imediatamente o PL, mas, diante de tamanha mobi-

lização, com a presença e a capacidade de
convencimento dos participantes, o deputado
Alexis Fonteyne se viu praticamente obrigado
a pedir o arquivamento. Essa não é, inclusive,
uma atitude usual em um evento dessa natureza, o que reforça a determinação de nossas iniciativas e pressões. Elas começaram antes da
pandemia e, mesmo com todas as dificuldades
típicas do período, seguiram em frente”.

Evento online teve presença maciça

Pedro Paulo frisou também que a tecnologia
acabou contribuindo para a vitória. E o que a
princípio parecia ser um problema, ou seja, o fato de a audiência ter sido realizada de maneira
remota e online, fez com que um elevado número de Representantes, de todo o país, pudesse
acompanhar ao vivo os trabalhos dos parlamentares, que sentiram a pressão dos presentes.
Ele completou: “Sabemos, por décadas de
experiência, que essa batalha não foi a primeira e muito menos será a última na luta das entidades do Sistema Confere-Cores, nessa mobilização contra aqueles que tentam suprimir os
direitos da categoria. Por isso, temos de ficar
sempre vigilantes e, principalmente, atuantes,
para fazer frente a essas tentativas”.
O PL foi apresentado em 30 de outubro de
2019 com a seguinte ementa: “Altera a Lei nº
4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos, para dispor sobre a indenização
pela rescisão de contrato sem justa causa e dá
outras providências”.

Congratulações pela vitória histórica

Imediatamente após o final da Audiência

Participe dos cursos online de capacitação realizados pelo Core-MG!
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uma importante vitória da Representação”, frisou Correia, que vem participando das iniciativas na condição de presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG),
membro titular da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP), onde
foi realizada a Audiência, congratulou-se com
a categoria e destacou a capacidade de mobilização das lideranças. “Sem dúvida, essa foi

Confira no site do Core-MG o histórico de
luta e as ações dos dirigentes do Sistema Confere-Cores junto a parlamentares e à sociedade como um todo contra o PL, com destaque
para o quadro que apresenta os prejuízos que
a iniciativa iria gerar caso se tornasse lei.

EM DEFESA DA CATEGORIA

Pública, iniciaram-se as comemorações da
categoria, nas quais as lideranças destacam a
importância das entidades representativas para
garantir os direitos dos profissionais.

Acerte suas contas: Refis do
Core-MG oferece expressivo
desconto para devedores
Atenção, Representante Comercial em atraso
com o pagamento de anuidades do Core-MG:
a entidade está promovendo um programa de
refinanciamento fiscal de dívida (Refis) que garante até 90% de desconto na multa e nos juros
para pagamento à vista do débito.
A iniciativa é regulamentada em lei e segue
orientação nacional do Sistema Confere-Cores
para todos os estados. O benefício será concedido até o final do ano.
O profissional tem várias opções de pagamento, com descontos na multa e nos juros que
vão de 90% para pagamento no cartão de crédito (à vista ou parcelado), ou de 80% no boleto
em até seis parcelas, ou ainda de 60% no boleto
em até 12 vezes. Confira as condições no quadro ao lado.
De acordo com a diretoria da entidade, essa é uma chance imperdível para regulamentar
a situação junto ao Conselho e evitar a execução fiscal de débito.

Entidade está promovendo também
a execução fiscal dos inadimplentes

Como determina e exige a lei que rege o
funcionamento das autarquias federais, como

é o caso dos Conselhos Regionais das categorias profissionais, o Core-MG está realizando a
execução fiscal dos Representantes Comerciais
que estão em débito com a entidade.
A Procuradoria do Core-MG informa que
seu Núcleo de Execução Fiscal tem intensificado o volume de processos em andamento
contra os Representantes e as empresas de
Representação inadimplentes. Segundo ela, a
melhor forma de evitar a execução é a opção
pelo Refis.

Atenção, Representante:
Aproveite o Refis! Veja as opções:
• Pague sua dívida à vista com desconto de 90% na multa e nos juros
• Parcele o valor a ser pago à vista em
até 12 vezes no cartão de crédito
• Parcele entre duas e seis vezes no
boleto com desconto de 80%
• Parcele entre sete e 12 vezes no
boleto com desconto de 60%

Não perca essa oportunidade e evite a execução fiscal dos seus débitos!
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LUTA CONTRA A COVID-19

Alertas na Pandemia, Core-MG
e Sircom garantem excelência
nos atendimentos à categoria
Desde o início da pandemia no Brasil, em
março do ano passado, o Core-MG e o Sircom vêm adotando uma postura que garante,
ao mesmo tempo, o cumprimento de todas as
normas sanitárias de segurança e a manutenção eficaz, por meio de todos os meios e canais
disponíveis, dos serviços prestados à categoria.
Eles incluem os atendimentos em geral, os registros, as consultas diversas e os esclarecimentos a todos os tipos de dúvidas.
As entidades não ficaram, em todo este longo período, nem um dia sequer sem oferecer

esses serviços e sem cumprir com suas obrigações, garantindo inclusive os empregos aos
seus funcionários, com respeito às normas internacionais de segurança, como distanciamento
social, uso de máscaras e todos os demais dispositivos de segurança.
Vale destacar ainda que, mesmo antes da
epidemia, as entidades já vinham utilizando, de
forma crescente, as redes sociais como forma de
estreitar os canais de comunicação com a categoria, inclusive com a recente criação da página do Facebook e do Instagram do Core-MG.

Homenagem aos profissionais que
perderam a vida para a Covid-19
Com pesar, o Core-MG e o Sircom comunicam o recente falecimento, por Covid-19, de
quatro Representantes Comerciais que estavam
em pleno exercício da profissão em Minas Gerais. As entidades lamentam as perdas e fazem
um registro de pesar às famílias, de forma extensiva, inclusive aos parentes de outras prováveis vítimas da doença no estado, cujos falecimentos não são de conhecimento da entidade.
Os homenageados são: Armando Fernandes
Branco, Gordon Velozo de Salles, José Jacinto
Vivas Neto e José Joviano Vieira Lima.

Armando Fernandes
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Gordon de Salles

A Revista do Representante registra, portanto, essa pequena homenagem póstuma a todos
que perderam sua vida em meio à atividade
profissional, fazendo a mediação de negócios,
levando os produtos e as mercadorias onde
eles têm de chegar, mas acabaram vítimas da
doença ao se contaminarem e perderem a vida.
As diretorias do Core-MG e do Sircom esperam que a pandemia seja, finalmente, superada
até o final do ano, com a vacinação completa
de toda a população brasileira.

José Vivas Neto

José Joviano
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Na avaliação da economista e professora da Fundação Dom Cabral,
Rita Mundim, país tem tudo para manter um bom crescimento em 2022;
confira a íntegra da palestra no Canal do Representante no YouTube
O cenário econômico para 2022 é bastante
positivo, com perspectiva de controle da inflação, maior geração de empregos formais, melhoria na renda dos assalariados, expansão das
vendas no varejo e, consequentemente, maior
crescimento econômico. Esse contexto representa uma clara melhoria em relação a este ano,
quando o governo Bolsonaro teve de enfrentar
uma crise hídrica interna e um descontrole mundial da inflação causado pela alta dos alimentos
e dos combustíveis em todos os países, devido
aos efeitos da pandemia.
A análise é da economista Rita Mundim, professora da Fundação Dom Cabral (FDC) e comentarista econômica da Rádio Itatiaia, de Belo
Horizonte. Por vários anos, a especialista tem
sido convidada a apresentar sua análise econômica nos eventos de comemoração do Dia
Pan-Americano do Representante Comercial. A
palestra foi aberta pelo presidente do Core-MG
e do Sircom, Álvaro Fernandes – que ressaltou a
importância da data para a categoria, parabenizando a todos os presentes –, e conduzida por
Rafael Barone, empresário e professor especialista em gestão comercial e vendas.
Rita iniciou ressaltando o clima de desconfiança fiscal que há no país, diante da perspectiva de rompimento do teto de gastos por parte
do governo, devido à necessidade de ampliar
os benefícios sociais para a população. Para
ela, o cenário econômico é muito sólido, mas
a conjuntura nacional já está contaminada pela
disputa eleitoral do ano que vem.
“O presidente Bolsonaro vem enfrentando
grandes dificuldades. No primeiro ano de gestão, foi a crise da mineração, com o acidente de
Brumadinho. No segundo, veio a pandemia. E
no terceiro, temos a tentativa de sair da ‘terceira
guerra mundial’, que é a pandemia. E o quadro
foi agravado pelo cenário político, na medida
em que o ex-presidente Lula tornou-se elegível
novamente, precipitando o processo eleitoral de
2022”, analisou ela.
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HOMENAGEM À CATEGORIA

Dia Pan-Americano da categoria
é comemorado com palestra

Rita traçou um rico cenário sobre
a gestão atual e futura da economia

‘Excelente gestão na economia’

Rita avaliou que o governo federal está fazendo “uma excelente gestão na economia” e
explicou: “A arrecadação de impostos está em
alta, e a receita está reduzindo as perspectivas
de déficit. Em janeiro, previa-se um rombo de
R$ 214 bilhões no ano, mas que não devem
ultrapassar os R$ 100 bi em 2021, de modo
que caminhamos para o equilíbrio fiscal”.
E completou: “Por sua vez, o país já gerou,
só neste ano, em oito meses, dois milhões e 200
mil empregos formais, com vagas em todos os
setores e em todas as regiões. Então, como dizer
que o país está piorando? Essas críticas vêm de
uma parte da mídia, que só quer falar em morte,
Covid e CPI. Mas nós temos que aplaudir de pé
a gestão da economia neste governo”.
Ao final da apresentação, o presidente Álvaro
pediu para a economista falar sobre o papel do
Representante Comercial na economia, enquanto “uma classe importante, que funciona como
uma locomotiva para o país” e agradeceu por
“mais uma palestra brilhante” da convidada.

Rita encerrou dizendo: “Sem dúvida, a categoria de vocês significa o mais importante elo
entre a sociedade e a produção, funcionando,
realmente, como um motor da economia. Uma
das reformas que o atual governo tenta fazer –
a tributária – certamente, vai simplificar a vida
do Representante e será fundamental também
para o todo país.”
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ELEIÇÕES NAS ENTIDADES

Core-MG e Sircom eleg
e reforçam compromis
O

s Representantes Comerciais de Minas
Gerais poderão contar, pelos próximos
três anos, com todo empenho, dedicação e espírito de liderança dos dirigentes do Core-MG.
Isso porque a chapa “Transparência e Eficiência” saiu vitoriosa do pleito, que foi realizado
em 13 de agosto. O mandato para o próximo
triênio compreende o período de 3 de outubro
de 2021 a 2 de outubro de 2024. O Sircom
também realizou suas eleições. Confira, na página 11, a cobertura do pleito no Sindicato e,
na página 13, trechos do discurso de posse do
presidente Álvaro Fernandes.
A proposta da nova diretoria se ancora em
cinco orientações principais, que são: habilitar
o profissional, fiscalizar a profissão, orientar o
profissional, normatizar questões básicas de
relacionamento profissional e julgar processos
éticos, tendo em vista o Código de Ética do
Representante Comercial. Essas são, por sinal,
as prerrogativas e orientações que norteiam as
ações e determinações dos Conselhos de Representantes de todo o país, que são vinculados ao Sistema Confere-Cores.
A gestão anterior, mesmo com as dificuldades marcadas pela pandemia, realizou uma

administração, no período de 2018 a 2021,
totalmente voltada à defesa dos interesses da
categoria. O período foi marcado também,
além do enfrentamento à Covid-19, pela luta –
e expressiva vitória – contra o Projeto de Lei (PL)
5761/2019, que iria acabar com conquistas
históricas dos Representantes Comerciais de
Minas Gerais e do país.
O presidente reeleito da entidade, Álvaro
Alves Nunes Fernandes, ressaltou a importância da participação da categoria, enfatizando
que essa presença precisa ser mais expressiva para os próximos pleitos. Ele destaca que,
na nova gestão, serão reforçadas também as
ações de capacitação da categoria, os encontros de orientação dos novos profissionais, a
assessoria jurídica e o atendimento cada vez
mais eficiente na sede da entidade e nas delegacias do interior.
Um dos destaques da nova diretoria é a presença da Representante Comercial Lilian Neves
Santos, que atua no setor de tecnologia industrial. Ela é a primeira mulher a compor a diretoria
do Core-MG. Leia, na página 12, entrevista com
Lilian, que define, como uma de suas metas, representar as mulheres que atuam na profissão.

Com todas as medidas de segurança, os diretores participaram do evento de posse no Core-MG
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ELEIÇÕES NAS ENTIDADES

egem novas diretorias
issos com a categoria

A nova diretoria do Core-MG: Antônio José Maciel Ribeiro, Sidnei Isaías dos Santos, Antônio Romeu Soares,
Laudemiro Gomes de Sá, Álvaro Alves Nunes Fernandes, Lilian Neves Santos, Paulo Torquato dos Santos,
Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira e Khalil Nassib Hamzi

A nova diretoria do Sircom: Telles Fantini, Maurício Rocha de Melo Moreira, Daniel Morato dos Santos, Carlos
José Moreira Cotta, Antônio José Maciel Ribeiro, Sidnei Isaías dos Santos, Antônio Romeu Soares, Laudemiro
Gomes de Sá, Álvaro Alves Nunes Fernandes, Lilian Neves Santos, Paulo Torquato dos Santos, Maurício
Afonso Araújo Ludgero Siqueira, Khalil Nassib Hamzi, Gilberto Rodrigues Campos e José Carlos da Costa
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Processo ocorreu com total lisura
O processo de eleição da nova diretoria ocorreu com total lisura e obedecendo a todas as
etapas previstas. Após a publicação do edital de
convocação, o Core-MG realizou ampla divulgação da eleição – no site e nas redes sociais – para
garantir um processo participativo, transparente,
democrático e com total lisura. Essa é uma prática
constante tanto do Conselho quanto do Sircom,
que compreendem a relevância de fazer uma ampla divulgação como forma de garantir a participação e a transparência.
Para a eleição do Core-MG, somente uma
chapa se apresentou para a disputa. De acordo
com Pedro Paulo Garcia, procurador institucional
da entidade, isso se deve, talvez, às grandes exigências do cargo, que demanda muita dedicação
e muitas responsabilidades no tratamento da coisa pública, sobretudo para os que ocupam a linha
de frente, ou seja a Diretoria Executiva.

O presidente Álvaro Fernandes estará
à frente das entidades nos próximos três anos

Confira os nomes e cargos da diretoria eleita
DIRETORIA EXECUTIVA:
• Presidente:
Álvaro Alves Nunes Fernandes
• Diretor-Secretário:
Antônio José Maciel Ribeiro
• Diretor-Tesoureiro:
Antônio Romeu Soares
CONSELHEIROS COMPONENTES
DA COMISSÃO FISCAL
• Membros efetivos:
Diretor: Sidnei Isaías dos Santos

Diretor: Paulo Torquato dos Santos
Diretor: Khalil Nassib Hamzi
CONSELHEIROS DIRETORES SUPLENTES
• 1º Diretor-Suplente:
Laudemiro Gomes de Sá
• 2º Diretor-Suplente:
Maurício Afonso Araújo
Ludgero Siqueira
• 3ª Diretora-Suplente:
Lilian Neves Santos

Principais orientações da diretoria do Core-MG
• Habilitar o profissional
• Fiscalizar a profissão
• Orientar o profissional
• Normatizar questões básicas de relacionamento profissional
• Julgar processos éticos, com base no Código de Ética
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O Sindicato dos Representantes Comercias
de Minas Gerais (Sircom) também realizou, entre os dias 13 e 15 de julho, eleição da diretoria
para a nova gestão, que terá mandato de três
anos. A chapa “Representação Comercial Valorizada”, a única inscrita, saiu vitoriosa no pleito
e vai estar à frente da entidade até 2024.
O representante Álvaro Alves Nunes Fernan-

des foi reconduzido à presidência da entidade com o compromisso de dar andamento às
atividades em curso e de ampliar os serviços
prestados à categoria, com destaque para os
convênios que favorecem os profissionais em
diversas áreas, como crédito, saúde e assessoria contábil. Confira mais informações sobre os
convênios nas páginas 14 e 15.

ELEIÇÕES NAS ENTIDADES

Sircom também realiza eleições
para o triênio de 2021 a 2024

Confira os nomes e cargos da diretoria eleita
Diretoria Administrativa (efetiva)

Conselho Fiscal (suplentes)

•
•
•
•
•
•

• Carlos José Moreira Cotta
• José Carlos da Costa
• Laudemiro Gomes de Sá

Presidente: Álvaro Alves Nunes Fernandes
Vice-presidente: Paulo Torquato dos Santos
Primeiro secretário: Sidnei Isaías dos Santos
Segundo secretário: Telles Fantini
Primeiro tesoureiro: Antônio José Maciel Ribeiro
Segunda tesoureira: Lilian Neves Santos

Delegados junto à Federação
do Comércio (efetivos)

Diretoria Administrativa (suplentes)

• Álvaro Alves Nunes Fernandes
• Paulo Torquato dos Santos

• Daniel Morato dos Santos
• Gilberto Rodrigues Campos
• Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira

Delegados junto à Federação
do Comércio (suplentes)

Conselho Fiscal (efetivos)

• Sidnei Isaías dos Santos
• Telles Fantini

• Antônio Romeu Soares
• Khalil Nassib Hamzi
• Maurício Rocha de Melo Moreira

Core-MG e Sircom fazem homenagens
As novas diretorias do Core-MG e do Sircom
fazem, nessa edição da Revista do Representante, duas homenagens a dois diretores da entidade: uma delas é dirigida ao representante Mauro Nunes, que deixou a direção do Core-MG
para assumir novos desafios na carreira.
A outra homenagem é dirigida à representante Lilian Neves, que tem como desafio pioneiro ser a primeira mulher a fazer parte da
diretoria da entidade. Ela já vem contribuindo
com a categoria como membro da direção do
Sircom.
Confira, na página seguinte, entrevistas com
os homenageados.
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Lilian Neves: o desafio de ser a primeira
mulher na diretoria do Core-MG
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Mauro Nunes fala
sobre sua trajetória
nas entidades

Para Lilian, pessoas
constroem as suas
próprias histórias

Como foi sua trajetória inicial na profissão?

Na sua opinião, qual a importância para a
categoria de entidades como o Sircom e o
Core-MG?

Comecei minha vida comercial em 1985,
como promotor de vendas. Com o passar dos
anos, tornei-me vendedor, supervisor e gerente.
Em 2007, comecei minha carreira como Representante Comercial. A minha trajetória no
Sircau teve início em 2012, quando fui eleito
como 1º secretário na diretoria do Sindicato,
no qual atuei até o ano de 2019. Nesse período, juntamente com o presidente Walter Nunes
e com os demais diretores, conseguimos muitas
conquistas para a categoria, como parcerias
com escritório de contabilidade, assistência jurídica e convênio médico, entre outras.
E como se deu sua passagem pelo Core-MG?
No Core-MG, tive o prazer de ser convidado
e o privilégio de participar da diretoria do triênio
2019/2021, onde tive a oportunidade de adquirir
grandes conhecimentos. Nesse período, durante
a presidência do Álvaro Nunes e demais diretores,
oferecemos aos representantes palestras motivacionais, cursos de capacitação e workshops.
Acredito que nossa principal realização foi a
luta a favor dos nossos direitos enquanto Representantes. Uma das principais e a mais recente
foi uma luta histórica contra o projeto de lei (PL)
5671/2019, que traria um enorme prejuízo para toda a classe de Representantes, que resultou
em nossa vitória.
Qual sua avaliação sobre essa conquista?
Com essa grande vitória referente ao PL
5671, mostramos ao país a força e a união
que a nossa categoria tem. O deputado autor
desse PL se surpreendeu com tamanha força
da categoria e do Sistema Confere-Cores. Em
função dessa união, ele retirou de pauta o PL.
Temos que continuar nos mantendo unidos, mais do que nunca, pois sempre haverá
alguém querendo tirar nossos direitos que conquistamos ao longo do tempo. Não podemos
pensar sozinhos – mas sim no coletivo. Espero
que mais Representantes se interessem em participar do dia a dia do Core-MG.
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Veja, as associações e os conselhos são formados por pessoas. São pessoas que influenciam pessoas, de modo que essas interações
constroem a história. Afinal, nada se realiza
sem um conjunto de relações humanas alinhadas por um propósito comum, temporário ou
perene.
Quais são as matérias-primas para essa
construção?
Não tenho dúvidas de que, quando proporcionamos uma experiência diferenciada, repleta de nossa identidade, afeto, sensibilidade,
dedicação e amor, somos capazes de agregar
valor. Assim vejo minha contribuição no Sircom
e agora no Core-MG, ao lado do presidente
Álvaro e de cada um dos diretores e colaboradores das entidades.
Você se sente como uma representante das
mulheres nas entidades?
Deus não espera que nos tornemos perfeitos para fazer o que tem que ser feito. Mas
é fazendo que vamos aprendendo, polindo e
evoluindo. Sim, estou muito agradecida de poder representar as mulheres Representantes Comerciais de Minas Gerais. Vejo tudo isso como
uma lamparina para acender outras vozes: a
egrégora feminina! Podermos, juntas, contribuir
com os nossos dons, como já temos feito em
várias outras frentes na sociedade.
Qual a mensagem que você deixaria para os
colegas e, especialmente, para as m ulheres
que atuam como representantes comerciais?
Gratidão a Deus, a toda minha família, ao
presidente Álvaro e a todos os diretores e membros do Sircom e Core por mais essa oportunidade e confiança concedida. Afinal, por trás de
mulheres em evolução sempre existem grandes
homens!
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Presidente Álvaro destaca total
empenho no Core-MG e no
Sircom em suas novas gestões
Confira os principais trechos do discurso do presidente para
os próximos três anos à frente das entidades em Minas Gerais
Prezados e prezadas Representantes, iniciaremos a nossa terceira gestão com o mesmo
entusiasmo e a mesma responsabilidade que
iniciamos a primeira. Procuramos sempre, e
assim continuaremos, zelar para que os objetivos legais e regimentais do Core sejam rigorosamente observados. Habilitar, fiscalizar,
normatizar, julgar e orientar o profissional da
representação comercial são funções que seguiremos à risca. Assim, a transparência é princípio que norteou e norteará a administração
do Core-MG.
Lado outro, continuaremos a trabalhar,
como temos trabalhado há 6 anos, pela sustentabilidade econômica e financeira do Sircom. Nosso objetivo nos próximos três anos
é construir bases sólidas de arrecadação, que
permitam uma atuação mais independente, dinâmica e consolidada em benefícios variados
e verdadeiramente compensadores, desde o
plano de saúde até a oficina mecânica.

Canais de comunicação e diálogo

Em relação ao Core, faz-se importante
destacar atividades que fizemos e, com certeza, aperfeiçoaremos para esses três próximos
anos. Antes porém, necessário registrar a nossa evolução, nos últimos anos, na forma de
comunicação com o representante. Atualmente
o Core-MG disponibiliza diversos canais de diálogo com a categoria, entre eles o canal no
Youtube, as redes sociais WhatsApp, Instagram
e Facebook, o site, o e-mail, o chat, a ouvidoria e, em linha direta e clássica, a Revista
do Representante Comercial. E mais, além
de todo esse aparato de comunicação, nosso
atendimento diário, na sede e nas Delegacias,
é diálogo personalizado e ‘ao vivo’ com a categoria. Só não se informa sobre questões profissionais, com tanto meio de acesso a informação, o representante que não quer se informar.
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Combate crescente à inadimplência

Nossa missão à frente do Core-MG para
os próximos três anos, se Deus permitir sem os
malefícios da pandemia, começa pela continuidade das ações implementadas e intensificadas nos últimos anos, a exemplo do combate à inadimplência. Neste ponto, é importante
destacar a criação, no início deste ano, do
Núcleo de Judicialização do Core-MG, com
equipe própria para se dedicar às execuções
fiscais e às ações cominatórias. Vamos, através
do citado núcleo, permanecer com a mesma
pegada, necessária ao cumprimento do nosso
dever de habilitar e zelar pela regularização do
profissional de vendas.

Fiscalização e execução

Outro mote de nossa atuação encontra-se
na fiscalização. Com o Plano de Fiscalização
Nacional do Sistema Confere-Cores aprovado em 2020, iniciamos, a partir do segundo
trimestre de 2021, uma nova e inédita fase
na fiscalização do Core-MG. Hoje, podemos
afirmar que o procedimento fiscal tem atingido
muitos que antes debochavam da Entidade. E o
objetivo centra-se agora na intensificação para
os próximos anos, deixando cada vez mais longe do retrovisor profissionais sem registro nesta
casa. A multa por exercício ilegal da profissão
já está sendo aplicada e será a cada dia, mais
e mais, lançada contra aqueles que insistem
em não se registrar no Core. Vamos, com certeza, no próximo triênio, reduzir sensivelmente
o número dos representantes informais.
Atrelado ao cerco fiscalizatório e executório,
vamos dar ainda mais foco ao protesto da dívida ativa, a fim de demonstrar que a inadimplência não terá chances, a depender da próxima
gestão. Fiscalizando, multando, protestando e
executando, conseguiremos êxito na regularidade de milhares de representantes comerciais.
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SIRCOM BENEFÍCIOS

Conheça a parceria com a
Click Lifee, que realiza consultas
online 24 horas por dia

O Sircom tem a satisfação de apresentar e
oferecer mais um grande benefício aos Representantes Comerciais: parceria com a empresa
Click Lifee, que realiza consultas online 24 horas por dia e 365 dias por ano sem a necessidade de agendamento, por um pagamento
mensal super acessível.
Essa parceria garante consultas nas seguintes especialidades: psicologia, clínica-geral,

ortopedia, pediatria e geriatria. Para saber
mais sobre esse benefício, entre em contato
pelo WhatsApp do anúncio abaixo.
Para ter acesso a esses e a outros benefícios
do Sircom, basta ser um Representante Colaborador. Conheça cada um desses benefícios
no site: sircom.org.br/beneficios. Procure os
profissionais de atendimento sindical e faça as
contas para comprovar que vale a pena!

Não perca os descontos e as vantagens
da parceria com a Unimed/Valem
O Sircom oferece, por meio da Valem Administradora de Benefícios, a possibilidade de o
Representante Comercial associado ao Sircom
Benefícios ter opções no plano de saúde Unimed com descontos exclusivos. Os planos de
saúde oferecidos são completos, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, nas
acomodações enfermaria ou apartamento, 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
Comercial pode incluir serviços opcionais como o transporte aeromédico, por meio da Uni-
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med Aeromédica, e cobertura odontológica,
pela operadora Odontoprev.
Para obter o desconto, é necessário que o
Representante 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.
Para mais informações, acesse o site da Valem ou entre em contato 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, Belo Horizonte (MG) CEP: 30110-017.
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COMUNICAÇÃO

O Core-MG e o Sircom desejam a todos os
Representantes de Minas Gerais um feliz Natal e
um Ano Novo cheio de realizações - com a certeza
de novos tempos pela frente, com a pandemia sob
controle e com bons negócios para todos!!

f

CURTA AS PÁGINAS DO SIRCOM E DO CORE-MG:
www.facebook.com/sircom.mg/
www.facebook.com/coremg.oficial

Saiba mais sobre os serviços
oferecidos pelo Core-MG e
pelo Sircom.
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