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Com grande satisfação o CorePR apresenta o primeiro número do seu jornal digital. Fruto da comunicação em rede característica do
Século 21, este periódico vem estreitar o relacionamento entre os representantes comerciais e sua entidade representativa.
Com esta iniciativa, o CorePR mostra-se em sintonia com a tendência irreversível de uso da Internet com todas as vantagens a ela
inerentes: interatividade, rapidez, economia e preservação ambiental. Na atualidade, a imensa maioria dos profissionais está plugada e
conectada à grande rede mundial, preferindo receber as comunicações por meio eletrônico.
Este informativo – que circulará mensalmente – divulgará notícias e matérias de interesse dos representantes comerciais, facilitando
a difusão, o acesso e a troca de informações. Para receber o Core Digital regularmente e ficar por dentro dos acontecimentos de interesse
da profissão, mantenha seu e-mail atualizado no cadastro da entidade.
Paulo Cesar Nauiack
Presidente CorePR

Em 12 de dezembro o CorePR reuniu em Curitiba todos os colaboradores –
funcionários e gerentes - de suas 12 agências para um seminário interno com o objetivo de
aprimorar a qualidade dos serviços prestados aos profissionais registrados, padronizando o
atendimento.
Ao longo de 2008 o CorePR elaborou seu planejamento estratégico para os próximos
dez anos. Entre outras ações que marcam a evolução da entidade está a readequação
físico-funcional da sede e de algumas agências regionais. Uma ampla reforma na sede da
Regional Ponta Grossa está prevista para o próximo ano.
A Agência Pato Branco transferiu-se recentemente para novo endereço, situado em
sala comercial com melhor infra-estrutura para atendimento aos filiados. A antiga sede foi
sublocada para a Prefeitura Municipal.
Cursos
Durante o ano de 2009 o CorePR oferecerá 26 cursos técnicos de curta duração (até
18 horas-aula), em parceria com o Senac, em Curitiba, Londrina, Maringá, Pato Branco,

Com o objetivo de modernizar a
comunicação da entidade, a logomarca do
CorePR foi reestilizada para atender a novos
padrões de comunicação visual, sob a
responsabilidade
do
designer
gráfico
Emerson Borges, que elaborou também um
manual de aplicação, além de padrões para
sinalização e papelaria.
A categoria dos representantes
comerciais é simbolizada pela águia devido
às suas características. A ave voa acima das
montanhas, desenvolve seus sentidos e
habilidades, aguça os ouvidos, olhos e
competências para ultrapassar os perigos. É
capaz também de afiar suas garras no
momento oportuno, alçando vôo às alturas.

Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.

Apesar de todo empenho dos dirigentes das entidades de classe de todo o Brasil, o
Projeto de Lei da Câmara Federal n° 128/2008 – que altera a Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa - foi aprovado no Senado em 4 de dezembro excluindo os representantes
comerciais e outras categorias profissionais do Supersimples. Atendendo ao interesse do
governo federal, foi criado o MEI – Microempreendedor Individual para favorecer a
regularização do trabalho efetuado por pessoas que atuam no mercado informal com
rendimento anual de até R$ 36 mil. A senadora Ideli Salvatti (PT-SC) apresentou o Projeto
de Lei do Senado n° 467/2008, que acrescenta outras atividades de prestação de
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serviços ao Supersimples – incluindo o representante comercial - e está aguardando
designação do relator.
O presidente do CorePR, Paulo Cesar Nauiack, participou de mobilização de lideranças paranaenses com vistas à aprovação do PL n°
128/2008 em Brasília em 25 e 26 de outubro e em 13 e 14 de novembro. Juntamente com o diretor geral do Senac, Vitor Monastier, e o
vice-presidente da Fecomercio, Ari Faria Bittencourt, Nauiack reuniu-se com os senadores Flávio Arns (PT-PR), Osmar Dias (PDT-PR),
Eduardo Azeredo (PSDB-MG), Neuto de Conto (PMDB-SC), Flexa Ribeiro (PSDB-PA), Rosalba Ciarlini (DEM-RN) e Adelmir Santana (DEM-DF).
Em 14 de novembro, os diretores do CorePR César Marçal, Terezinha Wollmann e Paulo Abreu mantiveram contato com o senador Alvaro
Dias (PSDB-PR) em Cascavel com as mesma finalidade. Os três senadores pelo Paraná – Flávio Arns, Alvaro Dias e Osmar Dias – manifestaram
seu apoio à inclusão dos representantes comerciais no Supersimples.
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dos débitos de contribuintes municipais a

da

do

Municipal

CNC

partir de 2009.

Comércio),

Com a iniciativa, o Programa de

comércio

Recuperação Fiscal (Refic) pretende reaver

atacadista e varejista lutam para barrar a

cerca de R$ 500 milhões em dívidas de ISS e

aprovação do Projeto de Lei n° 131/01, que

IPTU, as quais poderão ser parceladas em

tramita há oito anos no Congresso Nacional.

24 vezes sem juros ou correção ou em até

"A preservação da integridade do

120 vezes com correção pela TJLP (Taxa de

entidades

Nacional

Câmara

o

desmembramento da área de saúde.
Sob

A

representativas

do

Sistema S é importante para não fragilizar a
estrutura

gerencial,

o

que

poderia

comprometer a qualidade do atendimento
prestado

aos

beneficiários",

observa

Juro de Longo Prazo).
A matéria será regulamentada por
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que participa da mobilização.

o CorePR apoiou sua aprovação.

Por meio de um convênio celebrado
entre o CorePR - em parceria com o
Sindicato dos Representantes Comerciais do
Paraná – e a Fecomercio, os profissionais
vinculados às entidades e seus empregados
podem participar do plano de previdência
associativa da Fecomercio do Estado de São
Paulo.
Entidade fechada de previdência
complementar, o fundo foi instituído em
parceria com o Centro do Comércio do
Estado de São Paulo (CCSP) e o Sindicato
dos Representantes Comerciais e das
Empresas de Representação Comercial do
Estado de São Paulo (Sircesp).
O CorePR decidiu aderir ao FPA da
Fecomercio devido ao fato deste ter a
menor taxa de administração (0,5%) e
gestão (1,0%) do mercado, bem como em
função
da
portabilidade
dos valores
depositados. A aplicação pode ser feita a
partir de R$ 40,00 com transparência e
credibilidade. Para saber mais clique aqui.

Acatando sugestão de seus participantes, o 1° Congresso Brasileiro e 2º Congresso
Gaúcho de Representantes Comerciais aprovaram moção com vistas à criação da Câmara de
Representantes Comerciais junto à CNC (Confederação Nacional do Comércio). Os eventos
foram realizados em 26 e 27 de setembro em Caxias do Sul (RS).
Participaram do evento o presidente do CorePR, Paulo Cesar Nauiack, os diretores
Antonio Angelo Gonçalves, Carlos Hamilton Singer, Lauro Sossela de Freitas e o assessor
jurídico Marlus Arns de Oliveira. A nova câmara terá como objetivo atuar em defesa dos
interesses dos representantes comerciais. Sua formalização está sendo encaminhada junto
à CNC pelo presidente da Fecomercio RS, Flávio Roberto Sabadini. O presidente do CorePR
Paulo Cesar Nauiack foi indicado para a função de coordenador: "Será um espaço para conferir mais consistência e visibilidade à categoria
junto à CNC e ao meio político", afirma.

Após a readequação físico-funcional de
sua sede, o CorePR destinou 165 itens
–

entre

objetos,

móveis

e

equipamentos – às seguintes entidades
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assistenciais:

Fundação

Pró-Renal,

Centro de Educação Infantil Amar,
Pequeno

Cotolengo,

Escola

Vivian

Marçal – situadas em Curitiba - e
Associação de Proteção à Maternidade
e Infância (APMI) de Vera Cruz do
Oeste (PR). O CorePR também adquiriu
80

panetones

produzidos

pela

Associação do Deficiente Motor para
colaborar com o Natal da Escola Vivian
Em 17 de novembro o CorePR recebeu a visita do
senador Flávio Arns (PT-PR), ocasião em que foram
discutidos projetos de interesse dos representantes
comerciais no Congresso Nacional, entre os quais o
Projeto de Lei n° 1.439/2007 de autoria do deputado
Dilceu Sperafico, que altera a Lei n° 4886/65 que
regulamenta a representação comercial.

O secretário municipal das Finanças de Curitiba, Luiz
Eduardo Sebastiani, reuniu-se em 22 de setembro
com a diretoria do CorePR na sede da entidade,
quando recebeu a proposta para redução da alíquota
de ISS pago pelos representantes comerciais de 5%
para 3%, tendo como contrapartida o compromisso de
ampliação da base de empresas registradas.

Marçal.

27ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA
7 a 28 de janeiro de 2009
Espetáculos e cursos de música popular brasileira,
erudita, antiga, eletrônica e blues promovidos pela
Fundação Cultural de Curitiba.
Professores confirmados:
os trompistas alemães Ab Koster e Dmitri Babanov,
o violoncelista português Bruno Borralhinho
e os violinistas Yang Liu, da China, e Daniela Jung, da Alemanha.
Participam pela primeira vez a clarinetista espanhola Laura Ruiz Ferreras,
o trompetista francês Pierre Dutot
e a pianista espanhola Marian Sobula.
Dois especialistas em música antiga vêm da Holanda:
Albert Bruggen (violoncelo barroco) e Jacques Ogg (cravo).

www.oficinademusica.org.br
Informações: oficinademusica@fcc.curitiba.pr.gov.br

O CorePR e a equipe do Core Digital desejam a
todos os leitores um 2009 de momentos únicos,
experiências inéditas e memórias singulares. Que
você viva o novo ano de maneira especial,
descobrindo sua beleza, focando em suas escolhas,
aproveitando cada instante e fazendo as coisas de
jeitos diferentes. Transforme sua vida e coloque
nela sempre uma pitada de alegria e outra de
surpresa!

O CorePR estará em recesso de 24 a 28 de dezembro e no dia 31 de dezembro, retornando às suas
atividades em 05 de janeiro de 2009.

CORE Digital é um informativo do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Paraná - Endereço: Rua José Loureiro, 746 - 80010-000 - Curitiba/PR
Fone: (0xx41) 3223-5213 Internet: www.corepr.org.br - Presidente: Paulo Cesar Nauiack
Editoração: Piperácea, Jornalista responsável: Valéria B. Prochmann (DRT 2414/10/27-PR)
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Cabeçalho: b²d Design
Periodicidade mensal - Distribuição exclusiva pela Internet.
Para enviar sugestões ou pedir inclusão clique aqui - Para pedir exclusão do e-mailing clique aqui
Esta mensagem é enviada com a complacência da nova legislação sobre o correio eletrônico, Seção 301 Parágrafo (a) (2) (c) Decreto S. 1618, Título Terceiro aprovado pelo
"105 Congresso Base das Normativas Internacionais sobre o SPAM". Este e-mail não poderá ser considerado SPAM quando inclua uma forma de ser removido.
Este informativo é melhor visualizado em resolução de 800 x 600 pixels e tamanho de texto menor.
Para configurar o Internet Explorer clique em Exibir - Tamanho de Texto - Menor
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