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Diretorias das Entidades
CORE-MG  

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

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

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

Delegacias do Core-MG 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIRCAU 
Av. Belo Horizonte, 1290 – CDL     

Bairro Osvaldo Rezende – Uberlândia-MG 
(34) 3214-2777/ 3231-0355 
e-mail: sircau.tap@gmail.com

Site: www.sircau.org.br

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

Esta edição da Revista do Representante 
Comercial está repleta de boas notícias. São 
conquistas para a categoria de projetos que 
temos conseguido implementar com sucesso 
nestes dois anos de nossa gestão frente à di-
reção do Core-MG e do Sircom. Com a par-
ticipação de todos os diretores e funcionários 
da entidade, temos implementado ações que 
merecem registro. 

A começar pela inauguração do Núcleo 
de Atendimento ao Representante Comercial 
– um novo e confortável espaço, funcionando 
em imóvel próprio (recentemente adquirido),  
no prédio da sede do Core-MG. Veja repor-
tagem completa sobre a inauguração a partir 
da página 8, na qual há também o registro 
sobre o Dia Pan-americano do Representante 
Comercial e sobre a comemoração pelos 50 
anos de existência do Core-MG. 

Vale ressaltar que, em breve, vamos publi-
car uma edição especial da nossa Revista  pa-
ra celebrar as cinco décadas de existência do 
Conselho. E o leitor vai encontrar, na página 
11, um breve balanço de nossa atual gestão, 
que também já faz parte desta história.

Entre as iniciativas que já colocamos em 
prática, destaco os projetos Core Viajante e 
Sircom Itinerante, que têm levado ao interior 
de Minas uma promessa nossa: a descentrali-
zação dos nossos serviços, fazendo com que 
os profissionais do interior também tenham 
acesso aos benefícios oferecidos em BH. Veja 
também, nessa edição, o registro desses even-
tos em diversas cidades de Minas Gerais.

Boa leitura a todos!

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

Novas conquistas

Foto capa: Patrícia Adriely
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Confira valores, descontos e prazos 
da anuidade de 2018 do Core-MG

O Conselho Regional dos Representantes Co-
merciais de Minas Gerais (Core-MG) já está pre-
parando o lançamento tributário das anuidades 
referentes ao exercício de 2018. O Representan-
te Comercial ou as empresas de representação 
que fizerem o pagamento antecipado podem 
garantir até 20% de desconto, como no caso da 
quitação até o dia 31 de janeiro de 2018.

Há descontos intermediários de 15% (para 
pagamento até o dia 28 de fevereiro) e de 10% 
(com prazo até 31 de março). A anuidade pode, 
ainda, ser quitada, sem desconto, até o dia 30 de 
abril. Confira, na tabela ao lado, todos os valo-
res, os prazos e os descontos oferecidos para as 
três modalidades de profissionais – pessoas físi-
cas, pessoas jurídicas e firmas individuais.

A diretoria da  entidade ressalta que a anui-
dade é um tributo devido pelos  profissionais da 
área com registro no Conselho. Portanto, como 
tributo, a  anuidade é uma obrigação legal a ser 
cumprida. O não pagamento acarreta proble-
mas relativos ao exercício ilegal da profissão e 
pode levar à execução fiscal. 

Os boletos serão enviados pelos Correios aos 
Representantes e às empresas de Representação. 
Quem, porventura, não receber o boleto até o 
dia 20 de janeiro de 2018 deve entrar em con-
tato com a Tesouraria do Core-MG, na sede da 
entidade, ou nas delegacias do interior do estado 
(veja  os endereços e telefones no expediente des-
ta revista, na página 2) solicitando o envio, que 
será feito por e-mail.
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R$ 360,00 - até 31 de janeiro 
(desconto de 20%)

R$ 382,50 - até 28 de fevereiro 
(desconto de 15%)

R$ 405,00 - até 31 de março 
(desconto de 10%)

R$ 450,00 - até 30 de abril

Tabela de  
anuidade 2018

Esses valores são para empresas  
com capital até R$ 10 mil. Caso  
o capital seja superior, entre em 

contato com o setor de tesouraria.

Pessoa Física

Pessoa Jurídica +  
Responsável Técnico

R$ 616,00 - até 31 de janeiro 
(desconto de 20%)

R$ 654,50 - até 28 de fevereiro 
(desconto de 15%)

R$ 693,00 - até 31 de março 
(desconto de 10%)

R$ 770,00 - até 30 de abril

Empresário Individual 

R$ 436,00 - até 31 de janeiro 
(desconto de 20%)

R$ 463,25 - até 28 de fevereiro 
(desconto de 15%)

R$ 490,50 - até 31 de março 
(desconto de 10%)

R$ 545,00 - até 30 de abril

As empresas de Representação Co-
mercial sem atividade temporária podem 
se manter inativas e em regime de registro 
suspenso junto ao Core-MG. Elas preci-
sam apresentar requerimento de Suspen-
são/Paralisação de Empresa anualmente, 
por escrito e com a devida documentação. 
No site do Core-MG, é possível retirar có-
pia do requerimento e conferir a relação 
de documentos necessários para a solicita-
ção. Por fim, fazer o recolhimento de taxa 
de R$ 202,50.

Empresas inativas
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Um dos programas criados pela atual dire-
toria do Core-MG tem surtido um efeito muito 
positivo entre os que ingressam na profissão: 
trata-se do “Identidade em Mãos”, realizado 
sempre na última semana de cada mês na sede 
da entidade, em Belo Horizonte. 

A iniciativa tem como objetivo promover a 
valorização da profissão e enaltecer o Represen-
tante, por meio de uma solenidade de entrega 
da carteira profissional pessoalmente para os 
que se registram na entidade. Na ocasião, é fei-
ta uma explanação sobre o papel do Core-MG 

Programa “Identidade em 
Mãos” valoriza profissionais

e os direitos e deveres dos profissionais da área.

Dessa forma, o Representante que obtém o 
registro no Conselho e passa a exercer legal-
mente a profissão recebe noções relacionadas 
às legislações e aos aspectos profissionais do 
segmento. Isso faz com que ele não ingresse na 
profissão às cegas e passe a ter noções, tam-
bém, de seus direitos e obrigações. 

A iniciativa faz com que os novos profissio-
nais conheçam a sua “casa”, ou seja, a sede 
da entidade, onde inúmeros outros serviços são 
também prestados à categoria.

O presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes (à esquerda) e o diretor Antônio José Maciel Ribeiro 
(à direita) realizam a entrega da carteira profissional aos novos Representantes

Os diretores Paulo Torquato dos Santos (à esquerda) e Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira  
(à direita) também participaram da entrega do documento de ingresso na profissão

Os diretores Sidnei Isaias dos Santos (à esquerda) e Laudemiro Gomes de Sá (à direita)  
prestigiam a solenidade realizada na sede da entidade e parabenizam os novos profissionais 
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Ênio Geraldo França exibe, com orgulho, o 
registro de número 9 da sua empresa no Con-
selho Regional dos Representantes Comerciais 
no Estado de Minas Gerais. A firma em que ele 
iniciou a sua carreira, há 55 anos, foi uma das 
primeiras do estado a fazer parte do Core-MG. 
“Inclusive, antes de existir o Core aqui, nós fomos 
filiados ao Core-SP. Havia uma certa exigência de 
algumas empresas pelo exercício legal da profis-
são de Representante”, destacou.

O Representante ingressou na profissão de 
forma despretensiosa, em 1962, quando ele ti-
nha 19 anos e havia acabado de prestar o servi-
ço militar. “Uma pessoa conhecida da minha fa-
mília atuava num escritório de Representação em 
Belo Horizonte e ele me chamou para trabalhar. 
Eu saí do interior, em Sete Lagoas, para traba-
lhar internamente. Com poucos meses, eu passei 
a atuar na área de vendas, que era a principal 
função do Representante, porque eu era muito 
interessado”, contou.

E o jovem Ênio tomou gosto pela Representa-
ção. Após quatro anos trabalhando na empresa, 
tornou-se sócio do local. Nos anos 1990, adqui-
riu o estabelecimento. “O que eu mais gosto é do 
contato com as pessoas. Por causa dessa profis-
são, eu viajei o país inteiro”, afirmou. 

Dificuldades antigas e atuais
O Representante contou que já viajou por to-

do o Brasil devido à sua profissão, recordando as 
dificuldades enfrentadas para chegar aos locais. 

“Não existia viagem confortável, era do jeito 
que dava. Ter automóvel era difícil e caro, e as 
estradas não ofereciam condições”, lembrou. 

Ênio citou a construção de estradas e o aper-
feiçoamento da comunicação como as maiores 
facilidades para exercer a profissão atualmente. 
“O celular foi a melhor coisa que inventaram, 
depois da facilidade de comprar automóvel. 
Antigamente, a gente fazia um roteiro de uma 
semana, tirava os pedidos e trazia. Não podia 
ficar muito tempo fora, porque não tinha comu-
nicação”, contou. Por outro lado, ele ressaltou 
que hoje é mais difícil fazer negociações, devido 
à concorrência. 

Importância da Representação
Segundo Ênio, a atuação do Representante 

é importante para levar, a diversas regiões, os 
produtos de empresas que não têm condições 
de ter uma equipe própria com essa função. “O 
Representante trabalha ligando e harmonizando 
duas pontas: do comércio e da indústria”, enfa-
tizou. Ênio também salientou a importância do 
Core-MG na regulamentação da profissão. “O 
Conselho tem o papel de unir e fortalecer a clas-
se, abrigando e orientando a todos. Uma vez nós 
tivemos uma briga com uma empresa, e o Con-
selho nos deu todo o suporte”. Ele continua ad-
ministrando sua empresa e atuando na área, mas 
afirmou que está se afastando aos poucos. “Ago-
ra, eu quero passear e viver. Mas não dá pra ficar 
totalmente parado”, revelou o Representante. 

Ênio França: tudo começou
com um convite despretensioso

Ênio Geraldo França relatou algumas histórias de sua vida profissional; confira a matéria completa 
e assista ao vídeo com trecho da entrevista nos sites do Core-MG e do Sircom
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Alerta: Representantes devem 
recolher a Contribuição 
Sindical apenas para o Sircom 

• Só faça o recolhimento da Contribuição 
Sindical em nome do Sindicato dos Re-
presentantes Comerciais no Estado de 
Minas Gerais (Sircom);

• O nome do Sindicato/entidade deve es-
tar impresso no boleto;

• Não faça o pagamento do boleto se 
ele chegar em nome da Federação do 
Comércio do Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio/MG);

• Caso já tenha feito em nome da Feco-
mércio, favor enviar por email cópia do 
comprovante, para o Sircom solicitar a 
devida restituição dos valores;

• Fique dentro da lei e, ao mesmo tempo, 
fortaleça seu Sindicato!

Atenção, Representantes 
e Empresas de 
Representação:

A Assessoria Jurídica do Sindicato dos Repre-
sentantes Comerciais no Estado de Minas Gerais 
(Sircom) está alertando todas as empresas de Re-
presentação Comercial, bem como os próprios 
Representantes Comerciais Autônomos, para o 
fato de que o recolhimento da Contribuição Sin-
dical deve ser feito somente para o Sindicato – e 
nunca para a Federação do Comércio do Estado 
de Minas Gerais (Fecomércio/MG).

O alerta se faz necessário a partir da constata-
ção de que a Fecomércio passou a fazer essa co-
brança, enviando boletos, em seu próprio nome, 
diretamente para as empresas e os autônomos 
que atuam na área. 

“Trata-se de uma ingerência ilegítima da Feco-
mércio, pois, legalmente, a contribuição pertence 
ao Sindicato, como foi o entendimento da segun-
da instância da Justiça, ou seja, o Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT), conforme deliberação a 
nosso favor”, esclarece o advogado Renê Francis-
co Moreira da Silva, assessor jurídico do Sircom.

Ele informa que o Sircom foi obrigado a bus-
car na Justiça a decisão definitiva quanto à legi-
timidade da cobrança, diante da insistência da 
Fecomércio em fazer o recolhimento em benefí-
cio próprio. O pleito do Sindicato acabou sendo 
julgado improcedente no julgamento em primeira 
instância. Mas, a segunda instância reconheceu o 
direito do Sircom, em processo que se arrastou ao 
longo deste ano.

Nesse sentido, Renê orienta os Representantes 
e as empresas de Representação que pagaram 
boletos em nome da Fecomércio para que en-
viem os comprovantes de quitação em nome da 
Federação para o Sircom, para que seja feita a 
devida restituição dos valores aos cofres do Sindi-
cato, com as devidas correções e acréscimos dos 
juros legais. 

Esses comprovantes podem ser enviados para 
o Sircom pelos Correios (vide endereço da entida-
de na página 2) ou enviados por e-mail (fotografa-
dos ou escaneados) para juridico@sircom.org.br 
ou gerencia@sircom.org.br.

O pleito realizado pelo Sircom e aprovado pe-
lo TRT, em segunda instância, estabelece a total 
procedência do que que foi postulado pelo Sir-
com, ou seja:

a) Que a Fecomércio/MG se abstivesse, por 
completo, de qualquer cobrança e/ou exigência 
da Contribuição Sindical das Empresas de Repre-
sentação Comercial, bem como de enviar qual-
quer comunicado e/ou correspondência/parecer 
dando-lhe tal competência; 

b) Que se devolvessem ao Sircom todas as 
Contribuições Sindicais cobradas e/ou exigidas 
das Empresas de Representação Comercial, corri-
gidas e acrescidas dos juros legais, no percentual 
de 60% – parte relativa ao custeio dos Sindicatos, 
conforme art. 589 da CLT.
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Core inaugura Núcleo de Atendimento ao 
Representante Comercial em Belo Horizonte

O Conselho Regional dos Representantes Co-
merciais no Estado de Minas Gerais (Core-MG) 
realizou, em seis de outubro de 2017, um gran-
de evento no qual foram celebrados a inaugura-
ção do Núcleo de Atendimento ao Representante 
Comercial, os 50 anos de existência da entidade 
e o Dia Pan-americano do Representante Co-
mercial, ocorrido em primeiro de outubro.

Com a inauguração, os Representantes Co-
merciais de Minas Gerais passaram a contar com 
o conforto e as facilidades do Núcleo de Aten-
dimento à categoria, instalado junto à sede da 
entidade, em Belo Horizonte. Nele, os profissio-

nais contam com todos os serviços prestados pe-
lo Conselho para o exercício legal da profissão.

O evento contou com a presença de um 
grande número de Representantes Comerciais, 
que confirmaram antecipadamente a participa-
ção. Toda a categoria foi convidada, por meio 
do site do Core-MG, com uma antecedência de 
30 dias. Estiveram presentes também ex-presi-
dentes da entidade e profissionais dirigentes do 
Conselho e do Sindicato de outros estados. A 
mesa da solenidade foi composta pelo presi-
dente do Core-MG e do Sircom, Álvaro Alves 
Nunes Fernandes; pelo procurador-geral do 

Renato Moraes Lutterbach, representando os ex-presidentes do Core-MG e do Sircom; o procurador-geral 
do Confere, Izaac Pereira Inácio; o presidente do Core-MG e do Sircom, Álvaro Alves Nunes Fernandes; o 
presidente do Core-PE e do Sircope, Archimedes Cavalcanti Júnior; e José Salomé Novais Neto, representando 
os profissionais registrados no Core-MG e associados ao Sircom, compuseram a mesa da solenidade

No evento, Maurício Ludgero, ex-presidente do Core-
MG; Flávio Araújo Campelo, conselheiro-fiscal do 
Core-PE; Izaac Pereira Inácio, procurador-geral do 
Confere; Marconi Barros dos Santos, presidente do 
Core-PB; e Luiz Affonso Motta, procurador do Confere Representantes e convidados lotaram 

o auditório da sede do Core-MG
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Core inaugura Núcleo de Atendimento ao 
Representante Comercial em Belo Horizonte

Confere, Izaac Pereira Inácio, representando o 
presidente do Conselho Federal, Manoel Afon-
so Mendes de Farias Mello; pelo presidente do 
Core-PE e do Sircope, Archimedes Cavalcanti 
Júnior, representando os presidentes e diretores 
de Cores e Sindicatos presentes; por Renato 
Moraes Lutterbach, representando os ex-presi-
dentes do Core-MG e do Sircom, e por José 
Salomé Novais Neto, representando os profis-
sionais registrados no Core-MG e associados 
ao Sircom, e que esteve presente nas primeiras 
diretorias do Sindicato.

Além de Renato Moraes Lutterbach, o even-

to contou com a presença de dois outros ex-
-presidentes das entidades: Wellington Pedrosa 
e Maurício Ludgero Siqueira. Outros presiden-
tes e diretores de entidades do Sistema Con-
fere/Cores também prestigiaram a solenidade.

O presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes 
falou em nome das entidades, agradecendo a 
participação de todos. Ele fez um balanço de dois 
anos de sua gestão à frente das entidades (veja 
texto na página 11). Na ocasião, foram feitas 
também homenagens aos 50 anos de existên-
cia do Conselho Regional de Representantes 
Comerciais de Minas Gerais, criado em 1967. 

Adrião Rodrigues Lima Neto, diretor 
tesoureiro do Core-PE, veio a Minas prestigiar 
o evento e cumprimentar o presidente ÁlvaroConvidados apagam a vela do bolo em 

comemoração aos 50 anos do Core-MG

Helena Neves Feio, viúva do 
ex-presidente Fábio Cardoso Feio,  
também foi homenageada

Ângela e Andreia Alves Lutterbach  
recebem homenagem das mãos do 
presidente Álvaro Fernandes
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Em breve, será lançada edição comemorativa 
da Revista do Representante Comercial em ce-
lebração à data, com o registro dos principais 
acontecimentos dessas cinco décadas. 

Homenagens especiais
O procurador-geral do Core-MG, Pedro 

Paulo Garcia de Carvalho, conduziu o evento e 
destacou algumas homenagens especiais. He-
lena Neves Feio, viúva do ex-presidente Fábio 
Cardoso Feio, e Ângela e Andreia Alves Lutter-
bach, filhas do ex-presidente Renato Lutterba-
ch, foram homenageadas.

Pedro Paulo fez ainda uma homenagem 
especial aos Representantes Comerciais que 
compuseram a primeira diretoria da entida-
de. Na ocasião, ele ressaltou: “Iremos agora 
homenagear o Core-MG por meio século de 
trabalho em prol da categoria, especialmente 
habilitando e fiscalizando o exercício da Repre-
sentação Comercial. Na oportunidade, por re-
conhecimento e gratidão, nominamos os nove 
membros da primeira diretoria do Core-MG, 
empossada no dia 02 de outubro de 1967, for-
mada pelos Representantes Comerciais João 
Castanho (Presidente), Humberto da Silva Car-
valho (Secretário) e Othon Braz Perdigão (Te-
soureiro), que integravam a Diretoria Executiva, 
e os demais seis membros do Conselho Fiscal, 
senhores Aloisio Diniz Peixoto, Fabio Cardoso 
Feio, Fábio Moreira Figueiredo, Josaphat Amé-
rico Pena Mesquita e Paulo Boechat Borges”.

FIQUE ATENTO: em breve, será lançada edição comemorativa da Revista 
do Representante Comercial em homenagem aos 50 anos do Core-MG.

Funcionários do Core-MG participam da 
inauguração do novo espaço de atendimento

Dirigentes e ex-presidentes do Core-MG 
descerram placa na inauguração do Núcleo

Na sequência, os presentes foram convida-
dos a participar da solenidade de inauguração 
do Núcleo de Atendimento ao Representante 
Comercial, no andar térreo do mesmo edifício 
que abriga a sede do Conselho.

O evento ainda contou com a palestra ‘Téc-
nica motivacional para Representantes Comer-
ciais’, do consultor empresarial, professor uni-
versitário e colunista do jornal Hoje em Dia, 
Cristiano Lopes. Ele fez uma abordagem sobre 
as atuais mudanças no mercado de trabalho. 
“A geração de hoje quer o serviço e não o bem. 
Muitos deles utilizam o Uber e não sonham em 
ter um carro”, afirmou.

Segundo ele, o profissional que quiser se 
destacar e ter sucesso deve ser criativo. “Nós 
fazemos coisas iguais e queremos ter resulta-
dos diferentes, e isso não é possível. Mercado é 
visão”, ressaltou. Porém, de acordo com Cris-
tiano, mudar de atitude não é algo fácil. “Para 
isso, é necessário ter estratégia, planejamento 
e executar as ações. Temos que descobrir onde 
estamos e para onde vamos”, frisou. No en-
cerramento da palestra, ele enfatizou para os 
Representantes Comerciais: “Se quer atitude, 
tenha atitude. Diferencie-se”.

A diretoria do Core-MG agradece tam-
bém a presença de Marcelo Cavallo, di-
retor-secretário do Core-SP, e de Marcelo 
Marino Simonetti, presidente do Core-ES, 
que prestigiaram o evento.
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Presidente das entidades enaltece 
inauguração e comemorações

O presidente do Core-MG e do Sircom, Ál-
varo Alves Nunes Fernandes, falou aos presen-
tes durante o evento. Confira parte de sua fala:

“Esta solenidade tem tripla importância. Es-
tamos aqui para formalizar a inauguração 
do Núcleo de Atendimento ao Representan-
te Comercial (um marco histórico para o Co-
re), mas estamos também comemorando o Dia 
Pan-americano da categoria (cuja data simbólica foi 
no último domingo, 1º de outubro) e os 50 anos de 
atividades do Core-MG. Vejam, senhores e senho-
ras, a importância do nosso evento. É uma triparti-
ção de comemoração. Todas de grande relevância 
para a Representação e para o Representante. Res-
saltar a importância da Representação Comercial 
e dos profissionais que labutam na mediação de 
negócios é algo que faço de forma espontânea e 
de modo rotineiro. E não poderia deixar de fazer 
nesta oportunidade. Nada me dá mais prazer do 
que enaltecer a nossa profissão. Saber que respon-
demos diretamente por significativa parcela da dis-
tribuição de riqueza Brasil afora é, definitivamente, 
muito prazeroso. Saber que a maioria das empresas 
produtoras e distribuidoras do território brasileiro só 
se constitui e cresce graças ao nosso trabalho é de-
veras importante. Por isso, devemos nos orgulhar!! 
Por isso, temos que nos valorizar!!

A valorização só é possível com a nossa união. 
E a nossa união só será real se reconhecermos as 
entidades que congregam a categoria como meio 
de fortalecimento da profissão. Conselhos e Sindi-
catos são pontes para uma Representação Comer-
cial mais valorizada. Não alcançaremos nada se 
não apoiarmos nossas entidades. Falo por Minas, 
mas tenho certeza de que todos os colegas que 
participam do Sistema Confere/Cores têm o mes-
mo pensamento. Infelizmente, ainda há muitas crí-
ticas irresponsáveis, de Representantes Comerciais 
que sequer estão legalizados. Só sabem criticar, na-
da acrescentam e nada conhecem das entidades!! 
Prestam um verdadeiro desserviço à categoria.

Ao largo das críticas, estamos trabalhando, 
e muito, para o crescimento do Core-MG e do 
Sircom e, consequentemente, para o crescimen-
to da Representação Comercial. Quem acompa-
nha nosso trabalho, seja pelo site, pela revista ou 
até mesmo pelos grupos de whatsapp, sabe que 
estamos laborando com seriedade, dedicação e 
transparência. Os compromissos registrados por 
ocasião da nossa posse estão sendo, gradativa-

mente, realizados. Quero aqui destacar, em espe-
cial, o ‘Projeto Interiorização’. À época da posse 
(outubro de 2015), disse o seguinte: ‘Estaremos, 
nos próximos três anos, viajando continuamente 
para as diversas regiões deste imenso território 
mineiro. E, diga-se, com o claro objetivo de nos 
reunirmos com profissionais das principais regiões 
do estado a fim de discutir questões de interesse 
da categoria e, evidentemente, buscar soluções 
que atendam aos anseios da classe.’ Esse foi um 
dos nossos compromissos”. 

Na sequência, o presidente das entidades 
apresentou as principais realizações e iniciativas 
de sua gestão nos quase dois primeiros anos de 
administração à frente do Core-MG e do Sir-
com. Confira:

• Criação dos projetos Core Viajante, Sircom 
Itinerante e Identidade em Mãos;

• Intensificação do combate ao exercício ilegal 
da profissão e à inadimplência;

• Adequação do Portal da Transparência às exi-
gências do TCU;

• Criação da Revista do Representante;

• Aquisição de imóveis para as delegacias do 
interior; 

• Reorganização administrativa do Sircom;

• Custeio de parte das consultas médicas do 
Sircom Benefícios;

• Ampliação do Plano de Saúde Unimed com 
até 20% de desconto para o interior;

• Extensão da assessoria jurídica judicial do Sir-
com para o interior;

• Parceria para a compra de carro zero com 
desconto;

• Oferta do serviço de cálculo indenizatório;

• Serviços como declaração de Imposto de Ren-
da Pessoa Física sem custo, lazer por meio do 
SESC, em pousadas e hotéis com desconto de 
20%, e uma infinidade de outros convênios, a 
exemplo de laboratórios, clínicas odontológi-
cas, óticas, hotéis e oficinas mecânicas, além 
da indicação a representadas.

Leia a íntegra da fala do presidente Álvaro 
Fernandes nos sites das entidades, assim como o 
detalhamento de cada iniciativa acima descrita.
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Representação em Debate  
amplia diálogo com a categoria

O projeto Representante em Debate vem mo-
bilizando grande parte da categoria por todas as 
cidades em que tem sido realizado em Minas. Es-
te ano, ele já ocorreu em oito municípios e vem 
acontecendo dentro dos programas Core Viajan-
te e Sircom Itinerante. Foram realizados encontros 
em BH, Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora, 
Governador Valadares, Varginha e Divinópolis. 
O encontro de BH representou, em geral, uma 
síntese do conteúdo das demais cidades. 

Encontros em BH e no interior
A diretoria do Core-MG realizou, em 23 de 

junho, mais uma edição do projeto Represen-
tação em Debate, cujo objetivo é ampliar o di-
álogo e a disseminação de informações sobre 
a entidade com a categoria dos Representantes 
Comerciais de Minas Gerais. 

O evento, promovido em parceria com o Sir-
com, foi realizado na sede do Core-MG e con-
tou com a presença de dezenas de profissionais, 
diretores e funcionários das entidades. Na aber-
tura, o presidente do Conselho e do Sindicato, 
Álvaro Fernandes, ressaltou que estava ali não 
somente como um líder da categoria, mas como 
um Representante Comercial atuante, com mais 
de 40 anos de mercado. 

“Sou um colega de vocês e entendo as difi-
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culdades de todos. Estou há um ano e meio à 
frente das entidades para servir a todos e deba-
ter com todos, trocando ideias sobre as formas 
de fortalecer nossa categoria”, salientou.

Álvaro destacou alguns pontos relacionados 
ao dia a dia dos profissionais. Para ele, a valo-
rização da categoria passa por questões bem 
práticas, como a forma de se vestir e se apresen-
tar dos profissionais do segmento. Para ele, uma 
roupa apropriada e uma barba bem feita são 
aspectos que não podem ser deixados de lado.

“Nós temos de nos valorizar, pois somos uma 
classe privilegiada, que tem direitos e deveres 
especiais e que pode definir o próprio salário. 
Não somos empregados de empresas. Essa é 
uma das questões sobre as quais precisamos re-
fletir aqui hoje”, frisou.

O evento foi conduzido pelo procurador do 
Core-MG, Pedro Paulo Garcia de Carvalho, 
que explicou aos presentes as funções do Con-
selho como órgão fiscalizador e regulamenta-
dor da profissão. Ele lembrou que o órgão é 
uma autarquia federal que, muitas vezes, tem de 
enfrentar as burocracias do Poder Público. 

“Para comprarmos um lápis, temos de fazer 
um pregão eletrônico e seguir uma série de nor-
mas, que incluem itens como a prestação de con-
tas de todas as atividades – desde uma viagem 

Dirigentes e Representantes do interior de Minas Gerais participam do  
encontro em Governador Valadares (à esquerda) e em Divinópolis (à direita)
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de trabalho à aquisição de um imóvel”, justificou, 
lembrando que muitos profissionais não enten-
dem essas necessidades legais e acabam dizendo 
que a entidade não faz muito pela categoria.

Pedro Paulo destacou a iniciativa do 
Core-MG, que está priorizando a aquisição 
de imóveis para servir como sede própria das 
delegacias no interior – como já é realidade 
em Uberlândia e, agora, também em Varginha, 
com espaço adquirido em maio deste ano. Em 
breve, a entidade deve adquirir imóvel em Go-
vernador Valadares, conforme consta em seu 
plano de ação 2017.

Por sua vez, Álvaro Fernandes explicou as 
funções do Sircom, que tem, como sindicato 
da categoria, muitos benefícios a serem ofe-
recidos aos filiados e, especialmente, aos as-
sociados ao Sircom Benefícios. Como muitos 
Representantes registrados no Core-MG não 
são afiliados ao Sircom, ele demonstrou as 
vantagens dessa iniciativa. 

Segundo o presidente, “com uma anuidade 
de apenas R$ 180,00, é possível obter descon-
tos em inúmeros convênios médicos e em ou-
tras parcerias em diversas áreas, como hotéis, 
concessionárias de veículos, oficinas mecânicas, 
colônia de férias do SESC e diversas modalida-
des de atendimento médico”. Há, ainda, ser-
viços especializados, como assessoria jurídica, 
tributária e trabalhista.

Os interessados podem conferir, no site do 
Sircom, a relação completa de convênios e das 
vantagens oferecidas por eles, sendo muitas ex-
tensivas aos familiares. Álvaro Fernandes suge-
riu que os Representantes presentes se tornas-
sem multiplicadores das informações obtidas no 
evento, como forma de ampliar tais benefícios a 
toda a categoria.

O presidente Álvaro Fernandes informou 
ainda que está sendo planejada para este ano, 
como sugestão do Core-MG, uma campanha 
nacional de valorização da categoria para in-
formar, à sociedade como um todo, sobre a im-
portância da categoria na cadeia produtiva da 
economia, uma vez que ela faz um elo essencial 
entre a produção e a comercialização de bens e 
produtos de todos os segmentos.

Outros assuntos de interesse da categoria 
também foram colocados em pauta e serão, em 
breve, apresentados no site do Core-MG e do 
Sircom. Ao final, muitos dos participantes fize-
ram perguntas, sanaram dúvidas e apresenta-
ram sugestões às entidades.

Uberlândia também contou 
com uma edição do evento

A participação dos profissionais 
também foi intensa em Montes Claros

No Sul de Minas, os debates 
ocorreram em Varginha

Representantes da Zona da Mata 
prestigiaram o encontro em Juiz de Fora
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A Diretoria do SIRCAU, por meio de seu presidente, apresentou reque-
rimento ao vereador Ronaldo Alves, vice-presidente da Câmara Municipal 
de Uberlândia/MG, reivindicando aprovação de lei para instituir o Dia 
Municipal do Representante Comercial.

O vereador Ronaldo Alves, sempre sensível à causa da categoria, 
apresentou Projeto de Lei contemplando a questão, o qual recebeu voto 
favorável da totalidade de seus pares. Dessa forma, a proposta tornou-se 
Lei, sendo sancionada pelo Executivo como Lei Municipal nº 12.735, de 
7 de julho de 2017, instituindo definitivamente, em Uberlândia, o Dia do 
Representante Comercial, a ser celebrado em  1º de outubro. 

A data tem a finalidade de promover e homenagear o Representante 
Comercial que, direta ou indiretamente, torna possível o acesso a pro-
dutos e serviços, o que, sem a sua intervenção, seria impossível de se 
concretizar.

Por meio da referida lei, ficou determinado que caberá, à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, estabe-
lecer a Política Municipal que regulamentará as ações para celebração do 
“Dia Municipal do Representante Comercial”, bem como promover e divul-
gar, institucionalmente, o Representante Comercial no âmbito municipal.

Outra importante conquista prevista na Lei é o fato de que o Dia Muni-
cipal do Representante Comercial deverá constar do Calendário Oficial do 
Município de Uberlândia.

Walter Nunes - Presidente do Sircau

Palavra do Presidente

Moção de Aplauso ao Sircau e ao Core-MG
O vereador Ronaldo Alves apresentou em 

plenário, na Câmara Municipal de Uberlândia 
(MG), requerimento para outorga de Moção de 
Aplauso ao Sircau, em celebração ao Dia Mu-
nicipal do Representante Comercial, pelos 26 
anos de sua criação e pela história do Sindicato, 
extensivo ao Core-MG, pelos seus 50 anos de 
criação e pela história da entidade. 

O requerimento foi aprovado por unanimi-
dade, e a solenidade de entrega dos certificados 
ocorreu no dia 20 de outubro, nas dependências 
da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), onde o 
Sircau se encontra instalado. A mesa condutora 
dos trabalhos foi composta por Walter Nunes, 

presidente, José Ivan Cardoso, tesoureiro, Mau-
ro José Nunes, secretário, e Ângelo Begosso, 
membro do Conselho Fiscal da entidade, os 
quais discursaram agradecendo ao vereador 
Ronaldo Alves pela iniciativa e, ao final, enfa-
tizaram a nobre função do Representante Co-
mercial.

Após a solenidade de entrega dos certifica-
dos da referida outorga de Moção de Aplau-
so, os convidados participaram de um delicioso 
coquetel em comemoração ao evento, por se 
tratar de importante reconhecimento aos rele-
vantes serviços prestados pela categoria dos Re-
presentantes Comerciais.

Na solenidade: José Ivan Cardoso, Mauro José Nunes, Walter Nunes, Ronaldo Alves e Ângelo Begosso
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Convênios e parcerias
• SAÚDE – A parceria do Sircau com a 

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

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

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

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

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

• CONTABILIDADE – Parceria com o es-
critório de contabilidade Controller, para 
abertura de firmas e declaração de Im-
posto de Renda, entre outros serviços.

Visite nosso site www.sircau.org.br
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www.coremg.org.br / 
www.sircom.org.br / www.sircau.org.br

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

C O M E R C I A L
Representante

As diretorias do Core-MG e do Sircom 
desejam um feliz 2018 para todos os profis-
sionais da Representação Comercial em Mi-
nas Gerais, assim como para seus familiares. 
E esperam que o novo ano seja repleto de 
realizações pessoais e profissionais.

Que 2018 se firme como o ano de recu-

Um 2018 repleto de alegrias e 
realizações profissionais para todos

Varginha ganha sede própria  
do Core; novos imóveis serão 
adquiridos no interior de MG

Os Representantes Comerciais do Sul de Mi-
nas já contam com o conforto e a praticidade de 
uma delegacia do Core-MG funcionando em se-
de própria. A entidade adquiriu uma loja de 160 
metros quadrados na área central de Varginha. 

O imóvel está passando por adaptações para 
abrigar, definitivamente, a sede própria da Dele-
gacia. O atendimento à categoria deve ocorrer a 
partir do início de 2018.

A iniciativa faz parte de uma política da atual 
gestão da entidade, que visa à aquisição de se-
des próprias nas delegacias do interior, de modo 
a oferecer serviços com qualidade semelhante 
à dos ofertados em Belo Horizonte. Essas sedes 

contam com salas para uso dos Representantes 
Comerciais, assim como auditório para cursos, 
palestras e debates.

A próxima delegacia a ser agraciada com se-
de própria será a de Governador Valadares, onde 
já estão sendo feitos os levantamentos para a es-
colha do melhor imóvel, em termos de qualidade 
das instalações e localização.

Em breve, portanto, os profissionais domicilia-
dos no Leste Mineiro também contarão com esse 
conforto de uma sede própria. A política de ex-
pansão continua, e novas cidades com delega-
cias do Core-MG serão incluídas nessa iniciativa 
em futuro próximo.

peração econômica, com o fim da crise, e 
que a Representação Comercial se fortaleça 
cada vez mais para que esse profissional se-
ja o elo essencial entre a indústria e o co-
mércio em nosso país.

Desejamos bons negócios para toda a 
categoria em 2018!


