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Campanhas do Sistema
Confere-Cores visam
à valorização do
Representante Comercial

Formação profissional:
Core investe em eventos
presenciais e online

Eleições: com grande
votação, nova diretoria
do Confere é eleita

EDITORIAL

Superando a pandemia e
enfrentando novos desafios

Diretoria da Entidade
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
todo o estado de Minas Gerais.
É com alívio e satisfação que podemos, finalmente, afirmar que estamos superando a pandemia da
Covid-19 que se alastrou por todo o mundo a partir
de março do ano 2020.
Desde os primeiros momentos da crise, como registrado por essa revista e pelos demais meios de
comunicação do Core-MG e do Sircom, incluindo
as redes sociais, nós não medimos esforços para,
concomitantemente, garantir a devida proteção de
nossos colaboradores e diretores e não deixar de
oferecer os serviços tão essenciais aos Representantes Comerciais de todo o estado de Minas Gerais.
Hoje, temos a certeza do dever cumprido, apesar
de todo o ineditismo da nova realidade e da busca
pelo chamado “novo normal”. E, evidentemente,
sentimos muito pelos milhões de vítimas fatais da
doença, incluindo Representantes Comerciais de
Minas e de todo o país, como registrado aqui.
Convocamos todos a seguirem adiante, enfrentando os novos desafios que temos pela frente, o que
inclui os esforços pela superação das dificuldades
enfrentadas na economia do país. Esperamos que,
muito em breve, possamos acompanhar a queda
da inflação e das taxas de juros, com a esperada
retomada do crescimento do país e da geração de
bem-estar social a todos.
Um dos desafios constantes – e sempre muito valorizado por nós, do Core-MG e do Sircom – é a
necessidade constante de capacitação e aperfeiçoamento profissional. Continuamos garantindo tudo
isso aos profissionais mineiros, por meio de cursos
a serem oferecidos ao longo do ano, como registrado nessa edição.

• 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)

Capa:
Arte: Li Santana
Imagem: Freepik.com

WhatsApp do Core-MG (atendimento)

DIJUR (Diretoria e Jurídico)

RETEFI (Registro, Tesouraria e Fiscalização)

* * *
E em tempo: parabenizamos a nova diretoria do
Confere, recentemente eleita e empossada, como
também destacado em reportagem nessa edição.
Boa leitura a todos e a todas!
Álvaro Alves Nunes Fernandes
Presidente do Core-MG
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O Core-MG está dando sequência, em
2022, à sua política de realização de cursos
de capacitação e formação profissional para
toda a categoria dos Representantes Comerciais de Minas Gerais. A direção da entidade
entende que esta é a melhor forma de garantir a constante atualização dos profissionais e
de aprimorar constantemente a qualidade dos
serviços prestados.
Neste ano, a capacitação conta com um sugestivo nome, que em si já justifica a relevância
de atividade: “Não deixe seu cliente lembrar do
seu concorrente”. Ela está sendo oferecida no
formato híbrido, com encontros presenciais e
online, ainda como estratégia de enfrentamento
da pandemia, mas já caminhando para a normalidade.
Em 2022, estão sendo realizados três encontros presenciais e duas lives. O primeiro
ocorreu na sede da entidade, em BH, em 13
de maio, e o segundo, em 23 de junho, em
Varginha. O terceiro deverá ser realizado em
Uberlândia, em 26 de agosto. Em ambos os
municípios do interior, o Core-MG conta com
sede próprias para suas delegacias.
Por sua vez, as lives serão transmitidas para
todos os interessados nos dias 23 de setembro e
25 de novembro, com participação aberta para
todos os Representantes filiados ao Conselho.
Confira a programação no site do Core-MG.
O curso é coordenado por Rafael Barone,
do Grupo Monarca, e conta também com a
participação do instrutor Mateus Marchezini,
ambos com ampla experiência de mercado em
suas áreas de atuação. Confira, nas fotos, quatro dos Representantes Comerciais que realizaram o treinamento presencial recebendo seus
diplomas.

Ricardo Luiz de Oliveira Vieira

Representantes mineiros prestigiaram
o evento do Core-MG

José Augusto Parreiras
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ciclo de Capacitação do Core-MG
tem eventos presenciais e online
O palestrante Mateus Marchezini (à esq.) e
o presidente do Core-MG, Álvaro Fernandes,
entregam diplomas aos participantes

Cátia Jacqueline Silva de Araújo

Oswaldo de Souza Ramos Filho
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

‘A junção da experiência
com a busca da inovação’
Para o master coach, palestrante e professor
Mateus Marchezini, responsável pela condução
da capacitação do dia 13 de maio na sede do
Core-MG, o encontro foi especialmente interessante por proporcionar a junção de dois componentes essenciais à formação profissional.
Confira o depoimento dele:
“O evento de maio foi o primeiro encontro
presencial que promovemos no Conselho após
dois anos de pandemia e realização de treinamentos exclusivamente online.
Como a plateia era formada em parte pelos
diretores e dirigentes da entidade, que têm larga
vivência de mercado, e também por um grupo
de participantes mais jovens, que são os vendedores fazendo a capacitação, pudemos fazer
essa junção da experiência com o engajamento
e o interesse dos profissionais em busca das inovações geradas pelas novas tecnologias.

AUDITORIA FISCAL

Por outro lado, como somos todos vendedores e experientes no uso da expressão oral, a
interação se torna mais fácil e eficaz na transmissão de conteúdos e no debate de ideias e

Uma das maiores demandas dos
participantes tem a
ver com as novas
estratégias de como atuar em um
mercado tão marcado por inovações como vem
ocorrendo nos dias
de hoje. Sem dúvi- Mateus destacou a vivência
da, houve um de mercado dos participantes
grande salto no
período da pandemia em relação ao uso de novas tecnologias.
Todos tivemos de ir para a internet, para as
reuniões online, para o trabalho remoto e para o
uso intenso das redes sociais. Todos os profissionais estão carentes de refletir mais sobre isso e
compreender melhor as formas de atuar de maneira eficiente no contexto dessa nova realidade”.

Contas do Core-MG são aprovadas pelo
Confere e por auditoria independente
A prestação de contas do Core-MG, relativas ao exercício de 2021, passou por diversas
instâncias de análise e verificações, tendo sido
aprovadas em todas elas, a começar pelo Conselho Fiscal que integra o plenário do Core-MG.
A seguir, foi submetida à auditoria interna do
Confere e, posteriormente, à auditoria externa
independente. Por fim, as contas foram também
homologadas pelo Confere na reunião de março de 2022.
Como vem ocorrendo todos os anos, as
contas foram aprovadas sem ressalvas, com-
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no bate-bola com
todos.

provando, mais uma vez, a transparência dos
números do Core-MG, em sintonia com as exigências do Tribunal de Contas da União (TCU).
Por ser uma autarquia federal, o Conselho precisa passar por todo esse processo de conferência e aprovação de suas contas.
A Diretoria do Core-MG ressalta, ainda, que
todos os demonstrativos financeiros, contábeis
e de gestão estão publicados e disponíveis para
consulta no Portal da Transparência, abrigado
no site da entidade, conforme determina a Lei
de Acesso à Informação.
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“Foco no Representante Comercial, foco
nas empresas de Representação Comercial, na profissão e nesta atividade
econômica. Iremos nos aproximar da
categoria que representamos, encurtar
distâncias e nos tornar relevantes, destruir os muros e construir pontes para
que possamos trafegar numa mesma pista – representantes comerciais
e suas entidades representativas.”
Com as palavras acima, o novo presidente
do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), Archimedes Cavalcanti Júnior,
abriu seu discurso de posse à frente da entidade,
que irá presidir no triênio 2022/2025. A eleição
e a solenidade de posse ocorreram em reunião
plenária realizada em 23 de março no Windsor
Guanabara Hotel, no Rio de Janeiro. Dos 24
Conselhos Regionais, 22 apoiaram a chapa
candidata ao pleito, “Renovação com Transparência”, que venceu com 92% dos votos.
Pelo Core-MG, estiveram presentes o presidente, Álvaro Alves Nunes Fernandes, e o diretor
secretário, Antônio José Maciel Ribeiro, delegados junto ao Confere. Na ocasião, ficou definido
também que, ainda em 2022, a sede do Confere
será transferida do Rio de Janeiro para Brasília.

Antônio José Maciel Ribeiro (Diretor-Secretário
do Core-MG), Archimedes Cavalcanti Júnior
(Presidente do Confere) e Álvaro Alves Nunes
Fernandes (Presidente do Core-MG)
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ELEIÇÕES NAS ENTIDADES

Nova diretoria assume Conselho
Federal dos Representantes
Comerciais com expressiva votação
Conheça a nova
diretoria do Confere
• Diretor-Presidente:
Archimedes Cavalcanti Júnior
(presidente do Core-PE)
• Diretor-Tesoureiro:
Sidney Fernandes Gutierrez
(presidente do Core-SP)
• Diretor-Secretário:
João Pedro da Silva Rosa*
(presidente do Core-SC)
• 1º Diretor-Suplente:
Hely Ricardo de Lima
(presidente do Core-PA)
• 2º Diretor-Suplente:
Francisco de Assis
Philomeno Gomes Júnior
(presidente do Core-CE)
*Eleição prevista para julho de 2022

A diretoria eleita: Hely Ricardo de Lima, Archimedes
Cavalcanti Júnior, Sidney Fernandes Gutierrez,
Francisco de Assis Philomeno Gomes Júnior e
João Pedro da Silva Rosa
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COMUNICAÇÃO

Campanhas de valorização da
categoria têm ampla divulgação
Durante a reunião plenária, foi feito também um balanço da campanha publicitária realizada pelo Sistema Confere-Cores, que vem
tendo grande divulgação na mídia e nas redes
sociais, cujo conteúdo mostra o valor do Representante Comercial na prática e no dia a
dia das pessoas.

valor, vida, dedicação, realização etc.

Para demonstrar o quanto o Representante Comercial é essencial para a sociedade, e
para o suprimento das necessidades pessoais
da ponta da cadeia de consumo, a campanha
publicitária se apoia em uma proposta emocional. As imagens são carregadas de significado
e revelam o trabalho valoroso do profissional
da área.

A campanha de valorização da categoria, em
especial, atende a um antigo pleito do Core-MG,
que vinha defendendo a ideia ao longo de diversas reuniões plenárias do Confere, partindo
sempre da necessidade de se divulgar a importância e o valor dos profissionais para a sociedade e para a economia do país, uma vez que
o segmento representa um elo fundamental na
cadeia que une indústria, comércio, agropecuária e serviços em geral.

A campanha foi veiculada ao longo da programação da Globo News e continua sendo
difundida nos sites e nas redes sociais das entidades, como Facebook, Instagram e YouTube,
onde já atingiram milhares de visualizações.
Ela conta também com diversas peças e banners com mensagens de valorização da categoria e da profissão, como nos exemplos abaixo, com base no #representa... compromisso,

O Sistema Confere-Cores vem realizando
diversas outras campanhas nas redes sociais,
o que vem ampliando expressivamente a presença das entidades nas mídias digitais, muitas
delas ancoradas em datas comemorativas (vide
quadro abaixo).

Algumas campanhas já divulgadas
• Dia das Mães

• Dia dos Trabalhadores
• Dia Internacional das Mulheres
• Páscoa

Campanhas do Sistema Confere-Cores
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Os Representantes Comerciais do Leste Mineiro já contam com uma nova sede da delegacia do Core-MG na região, localizada na cidade
de Governador Valadares. As novas instalações
ganharam novo layout, mais amplo, moderno e
mais funcional para as necessidades do dia a dia
do profissional.
De acordo com a assistente administrativa e
servidora do Core-MG, Eliane Márcia Ferreira
Santiago, a nova sede oferece inúmeras vantagens para os profissionais atuarem, a começar
pelo espaço mais amplo que o anterior, em uma
sobreloja bem arejada, equipada com internet e
instalações de escritório.
“O Representante pode passar por aqui e realizar todas as suas atividades, como enviar seus
serviços para as representadas e fazer contatos

NOVAS INSTALAÇÕES

Leste Mineiro ganha sede do
Core-MG mais ampla e funcional
profissionais, em ambiente funcional e mais
amplo. Além disso, estamos agora em uma
área menos central e menos movimentada, o
que facilita o acesso e o estacionamento de
carros”, frisou ela.
Ainda neste ano, a diretoria do Core-MG
estará na nova sede do Leste Mineiro para a
inauguração do espaço, para a qual estão convidados, desde já, todos os RC da região, como destaca o presidente do Conselho, Álvaro
Nunes.
A nova sede está localizada em local privilegiado, de fácil acesso para os Representantes
Comerciais. Ela está situada agora no andar
térreo de uma galeria, ao contrário da anterior,
que ficava no sétimo andar de um prédio com
acesso mais restrito e demorado pelo elevador.

Eliane é responsável pelo atendimento na delegacia, que ganhou inúmeras melhorias em suas novas instalações

Campanhas do Sistema Confere-Cores
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EM DIA COM AS ENTIDADES

Evento debate formas d
e fiscalização de Conse
Três profissionais da equipe técnica do
Core-MG participaram, em maio, do 2º Fórum de Atualização Profissional, promovido pelo COP-MG (Conselhos e Ordens Profissionais
de Minas Gerais). Entre os objetivos do evento,
destaca-se o esforço de aprimorar os processos de fiscalização e atuação dos conselhos
perante as categorias que eles representam.
Os principais temas do evento foram Execução
Fiscal, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
Metodologia de Fiscalização, Dívida Ativa e
Captação de Registros.
O encontro teve também como meta difundir formas de combate e redução do exercício
ilegal da profissão. Pelo Core-MG, estiveram
presentes Sabrina Oliveira Silva Sabino, assessora de Dívida Ativa e Execução Fiscal, Gláucia
Karla Ferreira Souza, coordenadora da Fiscalização, e Anderson Henrique de Paula, fiscal do
Conselho.

Confira as principais questões
analisadas pelos participantes

Especialistas e técnicos de diversos Conselhos foram convidados a proferir palestras sobre os temas em pauta e os principais desafios
enfrentados no dia a dia de suas entidades.
No encerramento do encontro, o presidente do
Conselho Regional de Administração de Minas
Gerais e coordenador do COP-MG, Jehu Pinto
de Aguilar Filho, ressaltou a importância de os
Conselhos compartilharem informações sobre
a rotina de trabalho para expandirem a visão e
encontrarem novas formas de solucionar eventuais problemas.
Além disso, o presidente destacou que a
união dos Conselhos e das Ordens profissionais de Minas é essencial para lutar contra
os atuais e futuros desafios que ainda virão.
“Nós estamos fazendo o nosso papel: cuidar
da sociedade e defender a nossa profissão”,
finalizou.
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A abertura do evento, que foi realizada em
formato virtual, no dia 4 de maio, e transmitida
pelo Canal do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG) no YouTube,
contou com a participação de Mauro Kreuz,
presidente do Fórum dos Conselhos Federais
das Profissões Regulamentadas, conhecido como ‘Conselhão’.
Já as palestras de atualização profissional
aconteceram nos dias 10, 11 e 12 de maio no
plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG).
Confira, a seguir, uma síntese dos principais
temas debatidos no evento, em texto divulgado na newsletter do 2º Fórum de Atualização
Profissional do COP-MG.

Vice-presidente do CRF-MG
falou sobre fiscalização profissional

A fiscalização profissional, atividade-fim dos
conselhos profissionais, foi o tema central de
uma das palestras, que foi apresentada pela
vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG), Márcia Alfenas. Ela iniciou sua fala abordando as mudanças no processo fiscalizatório e os desafios
que os fiscais enfrentam no dia a dia.
Segundo Márcia, o CRF-MG vem trabalhando para tornar a fiscalização do exercício da
profissão de farmacêutico mais humanizado,
numa tentativa de mudar a visão dos profissionais sobre o Conselho e destacar a importância que a autarquia tem para o funcionamento
da profissão.
Outro ponto ressaltado foi o investimento
em tecnologia, uma ação necessária que já vinha sendo destacada pelos outros palestrantes,
as mudanças no atendimento aos profissionais
registrados, cursos de capacitação e atualização profissional e informes técnicos. Ao fim da
explanação, Márcia respondeu às dúvidas dos
demais presentes.
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EM DIA COM AS ENTIDADES

de aprimorar atuação
elhos Regionais em MG

Equipe técnica do Core-MG esteve presente no 2º Fórum de Atualização Profissional, evento
promovido pelo COP-MG (Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais), no qual foram
debatidas as atribuições dos Conselhos Regionais

Nova lei de licitações

Por sua vez, o advogado Guilherme Alves
Ferreira e Oliveira, assessor jurídico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais (CAU/MG), falou sobre a nova lei das
licitações. As alterações feitas pela nova lei entraram em vigor no dia 1º de abril de 2021 e
trouxeram diversos impactos, desafios e inovações para a administração Pública em todas
as esferas.

O palestrante contou como o regime de
mudança está sendo feito no CAU/MG e afirmou que as empresas, autarquia e demais instituições precisarão estudar para se adaptarem
às novas diretrizes instituídas pela legislação.
A gerente de Administração e Logística do
CRA-MG, a administradora Flávia Castro, pre-
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sente na palestra, compartilhou sua experiência com a nova lei e destacou que o Regional
de Administração contratou uma empresa de
assessoria especializada para dar orientações
sobre as mudanças.

Dívida ativa

A palestra sobre dívida ativa foi proferida
pelo advogado Gustavo Eugênio Barroca Gomes, procurador adjunto de Dívida Ativa do
Crea-MG. A apresentação contou com uma
explanação do procurador e debate com os
participantes. Inicialmente, o advogado destacou que as ações de cobrança do Crea-MG
são feitas com base na Lei 9492 e lembrou que
nenhuma cobrança pode ser feita sem embasamento legal
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EM DIA COM A ENTIDADE

Core alerta: execução fiscal
pode levar a restrição judicial
de veículos e bloqueio de contas
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. E alerta para
os riscos que a execução fiscal pode ocasionar para os profissionais em débito.
Todos os Representantes que ainda não
quitaram a anuidade de 2022, vencida em 30
de abril último, ou mesmo de anos anteriores,
devem entrar em contato com o Core-MG por
meio de telefone, email ou WhatsApp (veja os
contatos na contracapa dessa revista) para solicitar o envio do boleto.
A direção da entidade alerta para o fato de
a execução fiscal implicar, além do processo
judicial, outras restrições para o profissional
em débito, como prevê a legislação vigente.
Como já tem ocorrido com diversos profissionais em débito, a execução fiscal implica
restrições judiciais de veículos em nome de
Representantes ou de empresas, com impedi-

mentos ao uso e/ou à venda do bem. Outra
imposição prevista em lei é o rastreamento
e o bloqueio de valores dos Representantes
inadimplentes em conta corrente bancária.
O Core-MG reforça sua preocupação no
sentido de que tais transtornos não venham
a ocorrer, lembrando que a execução só é
levada a termo após dezenas de tentativas de
contato e cobranças visando ao recebimento
dos valores em atraso.
Por outro lado, a entidade reafirma a obrigatoriedade legal de tomar tais iniciativas,
pois a não execução dos débitos em atraso
caracteriza renúncia de receita, o que, por sua
vez, implica crime de Responsabilidade Fiscal.
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.

Campanhas do Sistema Confere-Cores
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EXECUÇÃO FISCAL

Fiscalização eficiente faz parte
do rol de ações dos Conselhos
Sabrina Oliveira Silva Sabino*

O elo entre as empresas e seus clientes, a ilustração das marcas ao mercado potencial e a contribuição inestimável para o desenvolvimento econômico do país. Essa é a tríade que simboliza a
Representação Comercial.
A colaboração social, histórica e econômica da
atividade de Representação Comercial é inegável. A
relevância da profissão ensejou a sua regulamentação já na década de 1960, uma das primeiras atividades a ser normatizada em âmbito nacional, dada
a preocupação com a ética e a luta pelos direitos
dos representantes comerciais.
O Conselho Federal e os Conselhos Regionais
dos Representantes Comerciais sempre atuaram pela dignidade profissional e pela defesa dos interesses de seus inscritos.
É no combate às condutas desonrosas, na fiscalização eficiente e no empenho para a orientação dos
profissionais que os conselhos consolidam o árduo
papel de zelar pela integridade e sustentabilidade da
profissão. Assegurar que os profissionais são habilitados para a prática da Representação Comercial
garante segurança na realização dos negócios mercantis, contribuindo para a confiança da representada e para a defesa da autonomia do representante.
Estar em dia com o conselho profissional, nesse
sentido, proporciona ao Representante Comercial a
comprovação de sua aptidão e idoneidade perante
a sociedade, possibilita a orientação pelo conselho quanto às mais variadas facetas da profissão,
em especial no tocante aos direitos e deveres, às
relações firmadas e aos contratos celebrados, bem
como contribui com a fiscalização.
A obrigação de regularidade junto à entidade
também decorre da lei e seu descumprimento pode acarretar encargos ao profissional. É importante
que as responsabilidades decorrentes do exercício
profissional sejam prioridades para o Representante
Comercial, evitando empecilhos para o desenvolvimento da atividade.
O registro e consequente pagamento das anuidades são obrigatórios para os que exercem a representação comercial. As anuidades são tributos,
classificadas na espécie de contribuição social, o
que diferencia o conselho de outras entidades, tais
como os sindicatos e as associações. O conhecimento dessa informação é de extrema importância.
O tema gera dúvidas quando se discute a obri-
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Sabrina
destaca a
importância
do pagamento
obrigatório
das anuidades

gatoriedade de pagar a contribuição ao conselho
mesmo sem exercer a profissão. Para facilitar, basta
lembrar, então, da natureza tributária das anuidades. Como se trata de tributo, é obrigatória, não se
confunde com valores pagos a outras entidades e
também não se vincula a prestação direta de qualquer serviço pelo conselho.
Os colaboradores do Core-MG estão à disposição dos profissionais para a regularização de pendências, incluindo as de ordem financeira. Visando
auxiliar ainda mais o Representante Comercial, a
partir de 25/06/2022 começa o novo Programa
Permanente de Recuperação de Créditos, que traz
descontos sobre juros e multa para o pagamento de
débitos em atraso.
O Programa ajudará aqueles que desejam ficar
em dia com suas obrigações junto ao conselho, facilitando a negociação, que pode ser feita à vista ou parcelada, por meio de boleto ou de cartão de crédito.
Os Representantes podem aproveitar a oportunidade para, além de regularizar sua situação, conhecer mais sobre o conselho, sobre as atividades
desempenhas em prol da sociedade e da profissão.
Estar em dia com o conselho é estar em dia com
o exercício profissional, contribuindo para a manutenção da ética nas relações mercantis e demonstrando lisura à sociedade, à representada e aos órgãos e entidades competentes.

*Assessora de Dívida Ativa e Execução Fiscal no Core-MG, advogada e
especialista em Direito Público
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SIRCOM BENEFÍCIOS

Parceria com Unimed/Valem
garante vantagens exclusivas
O Sircom continua a oferecer a possibilidade
de o Representante Comercial associado ao Sircom
Benefícios ter todas as vantagens e os benefícios
do plano de saúde Unimed, sempre com descontos
exclusivos, por meio da Valem Administradora de
Benefícios.
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 Unimed Aero-

médica, 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.
Confira a tabela de preços do convênio no site do
Sircom ou 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.

Sircom mantém créditos do BDMG
Desde 2018, o Sircom tornou-se representante
bancário do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG). Isso garante linhas de crédito com
as melhores condições do mercado e sem a necessidade das garantias patrimoniais, como imóveis e veículos, exigidas pelas instituições financeiras comerciais, como ocorre nos bancos privados em geral.
Isso porque o BDMG pertence ao governo de
Minas e tem sua política voltada para o fomento
dos mais diversos setores da economia e com uma
visão social dos seus investimentos. Nessa linha, o
banco oferece as mais atrativas taxas de juros do
mercado, os melhores prazos de carência e as melhores condições em geral para os empréstimos.
Todas as empresas de Representação Comercial
contam com todos os benefícios oriundos dessa
parceria. O processo é simples, sem burocracia, todo feito online, com grande agilidade na liberação

do crédito. Para obter o crédito, o Representante
Comercial deve entrar em contato com o Sircom
por e-mail ou telefone para dar início ao processo.

Como obter o crédito

•Entre em contato com o Sircom por e-mail ou telefone
•Preencha o Formulário de Análise com todos os
dados da empresa e dos sócios, idênticos aos encaminhados para a Receita Federal (IR de PF e PJ)
•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
•O crédito só está disponível para Pessoas Jurídicas

ATENÇÃO, REPRESENTANTE COMERCIAL!
O benefício dos créditos do BDMG pode ser utilizado por todos os Representantes
Comerciais do estado de Minas Gerais, por meio do Sircom, e não somente pelos
filiados ao Sindicato. Além disso, o Representante Comercial pode oferecer crédito
também para os seus clientes em geral.
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Os Representantes Comerciais de Minas
Gerais continuam contando com mais uma excelente opção para organizar as contas de sua
empresa e ainda usufruir dos vários benefícios
oferecidos pelo Sircom.
Por meio do programa “Contabilidade para
todos”, o profissional tem à sua disposição, na
sede da entidade, um escritório de contabilidade para cuidar da área fiscal e contábil de sua
empresa de Representação Comercial por um
honorário mensal com valor bem abaixo dos
praticados pelos escritórios de contabilidade.
O convênio já vem sendo oferecido há alguns anos pela empresa Top Controller com
muito sucesso e grande aprovação por parte

SIRCOM BENEFÍCIOS

Convênio ‘Contabilidade para
todos’ tem ampla aprovação
e garante descontos
dos Representantes que usufruem dos benefícios. Vale lembrar que os usuários contam ainda com desconto de 50% no honorário de encerramento do ano fiscal.
Além disso, ao optar pelo contador parceiro do Sircom, o profissional passa a ser enquadrado como filiado colaborador e pode,
sem qualquer custo adicional, usufruir de todos os benefícios oferecidos pelo Sircom.
Há, ainda, a opção de pagamento de uma
pequena taxa de adesão ao programa para
quem ainda não é Representante Colaborador do Sircom. Para quem já é filiado ao Sindicato, basta solicitar a migração sem custo
adicional.

Click Lifee realiza
Novidade: Sircom
consultas médicas
firma convênio com
online24 horas por dia Colégio Arnaldo
Outro importante serviço mantido pelo Sircom na área médica é a 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 bastante acessível.

Anote aí: o Sircom acaba de firmar um novo convênio na área de educação. A partir de
agora, os Representantes terão 20% de desconto no valor das mensalidades nas unidades do
Colégio Arnaldo nos bairros Anchieta e Funcionários, em Belo Horizonte.

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.

O benefício é válido do Maternal (a partir de
um ano de idade) até a terceira série do Ensino
Médio (para alunos entre 17 e 18 anos). Mas
atenção, o desconto não é extensivo à matrícula e só será oferecido no início do ano letivo.

Para ter acesso a esses e a outros benefícios
do Sircom, basta ser um Representante Colaborador.

O Representante precisa ser filiado ou associado ao Sircom e apresentar uma Declaração
de Filiação (fornecida pela entidade).

Conheça cada um deles no site:
sircom.org.br/beneficios
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SIRCOM BENEFÍCIOS

Convênio com Sesc Minas oferece
20% em serviços de lazer e cultura
O Sircom passa a oferecer, a partir de agora, uma parceria com uma das mais importantes entidades de lazer e cultura de Minas Gerais, garantindo benefícios para toda a família
do Representante Comercial em todo o estado.
Trata-se do convênio recentemente firmado pelo Sircom com o Sesc Minas, no qual os
associados têm 20% de desconto em todos os
serviços oferecidos pela instituição, como ingressos para apresentações culturais, tarifas de
excursões, desconto em cursos, locação de espaços e hospedagem em diversas unidades do
Sesc Minas.

Aproveite também o Sesc Saúde

Aproveite também os valores especiais e cuide-se no Sesc Centro de Excelência em Saúde.

São diversas vantagens, com toda a infraestrutura e a qualidade Sesc, para o Representante e
seus dependentes.

Alguns serviços do
Sesc com desconto
• Ingressos para apresentações culturais
• Tarifas de excursões
• Preços especiais em cursos
• Locação de espaços
• Hospedagem em unidades do Sesc Minas

Queda de até 25% nos preços das
Drogarias Pacheco e São Paulo
O Sircom tem a satisfação de anunciar mais
um grande benefício aos Representantes Comerciais: desconto de até 35% em medicamentos nas Drogarias Pacheco!

Essa parceria garante:

• 35% de desconto em medicamentos genéricos;
• 15% de desconto em medicamentos de mar-

ca e similar;
• 15% de desconto em medicamentos sem
prescrição médica (OTC).
E para garantir o benefício é muito fácil: basta informar o nome do convênio e apresentar o
CPF no caixa. E mais: você pode aproveitar a
vantagem em qualquer estabelecimento da Pacheco. São mais de 1.300 lojas em todo o país.

Desconto para compra de
um Chevrolet novo supera 20%
Em parceria com a concessionária General
Motors (GM), o associado pode adquirir, somente como Pessoa Jurídica, carros da marca
Chevrolet na rede autorizada em Minas Gerais
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com descontos diferenciados, que variam de
acordo com o modelo e podem superar 20%.
Confira a tabela completa, no site do Sircom:
http://www.sircom.org.br/
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COMUNICAÇÃO

Alerta: categoria está recebendo
boletos falsos de anuidades
O Core-MG, em conjunto com o Confere,
alerta todos os Representantes Comerciais do
estado e do país que está ocorrendo um novo
golpe na praça: estelionatários estão enviando,
por meio de correspondências eletrônicas, boletos falsos referentes à anuidade de 2022, em
nome dos respectivos Conselhos Regionais.
Em função desse tipo de golpe, as entidades

f

orientam todos os profissionais para a necessidade de verificarem a veracidade dos boletos
antes de efetuarem o pagamento.
Em caso de dúvida, o Representante deve
entrar em contato com o Conselho Regional
do estado onde se encontra registrado para se
certificar da origem do boleto, a fim de evitar
futuros prejuízos.

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

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