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"Mudando conceitos. Definindo tendências".
Com esta temática aconteceu em Arapongas de 9 a
13 de março a Movelpar – Feira de Móveis do
Estado

do

Paraná

–

2009,

promovendo

os

lançamentos da indústria moveleira para o varejo
neste ano.
Em

sua

apresentou

sétima
seu

4°

edição
Prêmio

bienal,

a

feira

Representante

Comercial, com o objetivo de fortalecer o canal de comunicação entre
representantes, lojistas e indústrias do setor moveleiro. Foram premiados
os três profissionais que mais se destacaram na atração de lojistas para o
evento, recebendo em dinheiro R$ 7 mil (1 lugar), R$ 3 mil 2° lugar) e R$ 1
mil (3° lugar). O presidente do Core/PR, Paulo Cesar Nauaick, esteve
presente ao evento.
A Movelpar contou com 190 expositores de todo
o país. Importadores de 15 países participaram de
rodadas de negócios. Entre as atrações estavam 32

Acompanhados
da
gerente
regional
do
Core/PR de Londrina,
Fátima
Palombo,
o
presidente Paulo Cezar
Nauiack e a assistente da presidência Maria
Olívia Favoretto Machado visitaram a
Prefeitura de Apucarana, onde foram
recepcionados pelo prefeito João Carlos de
Oliveira e secretário municipal das Finanças
Luiz Sérgio Hilário. Na oportunidade,
conheceram as ações desenvolvidas nos
últimos seis anos por aquela administração
municipal que possibilitaram significativa
melhoria do desenvolvimento humano e
redução da criminalidade na cidade devido a
investimento maciço em Educação.
Os
representantes
do
Core/PR
participaram de ações coordenadas pela
Secretaria Municipal da Fazenda a fim de
reduzir a informalidade e irregularidades na
instalação de empresas no município.

protótipos de móveis criados por designers e produtos
desenvolvidos sob o conceito de eco-design.

Com o objetivo de estimular parcerias
de importação e exportação, empresários
chineses participaram em 10 de março, em
Curitiba, de uma rodada de negócios
promovida pela Câmara do Comércio
Brasil/China com apoio da Fecomercio/PR.
Estiveram representados os setores de
alimentos, chás, bolsas, administração de
imóveis,
logística
portuária,
desenvolvimento de projetos, tecnologia,
educação e crédito rural. O presidente do
Core/PR, Paulo Cesar Nauaick, defende que
as rodadas de negócios com industriais de
outros países sejam realizadas diretamente
com o comércio.

A falta de pagamento da contribuição sindical enseja a suspensão do registro
profissional no conselho de classe até que a situação seja regularizada. A
informação consta de comunicado oficial expedido pela Delegacia Regional do
Trabalho no Paraná em fevereiro deste ano, reiterando o conteúdo da Nota Técnica
n° 5 de 2004.
Prevista nos artigos 578 e 591 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e
no artigo 8° da Constituição Federal, a contribuição sindical tem natureza
tributária, sendo recolhida compulsoriamente pelos empregadores em janeiro, pelos
profissionais liberais em fevereiro e pelos trabalhadores em março de cada ano. Os
recursos destinam-se ao custeio das entidades de classe e à Conta Especial Emprego
e Salário administrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, órgão ao qual
competem a normatização e a fiscalização desse tributo.
Cabe às entidades sindicais a cobrança judicial em caso de falta de pagamento
da contribuição sindical.
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O diretor da Câmara de Relacionamento Paulo Abreu e o advogado do Core/PR Edilson Liberal participaram da
entrega das carteiras profissionais aos novos registrados.

Conforme previsto no planejamento estratégico da gestão, o Core/PR está investindo no
aprimoramento da qualidade dos serviços do órgão e na excelência profissional de seus
registrados. Em 9 de março, funcionários, diretores e assessores participaram da palestra
sobre "Relações interpessoais e motivação para o trabalho", proferida pela pedagoga
Márcia Adriana Luz de Lima, especialista em Metodologia do Ensino e Aprendizagem,
com três horas de duração, na sede do órgão.
De 2 a 6 de março foi realizado o curso "Marketing Pessoal e Profissional", com 15
horas/aula, destinado a representantes comerciais registrados em dia com a anuidade.
Em 12 de março o Core/PR realizou a cerimônia de entrega de 70 carteiras profissionais,
com coquetel de boas-vindas.
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Com o objetivo de capacitar 20 mil
gerentes e proprietários de lojas de móveis, a
MVTV lança o curso SuperGerente, gratuito,
com nove meses de duração. O representante
comercial que indicar cinco inscritos ganha
uma assinatura da revista Móveis de Valor. O
campeão
em
número
de
inscrições
confirmadas recebe como prêmio um iPhone
3G, sem sorteio. Os demais representantes
que participarem da promoção concorrem a
um iPhone 3G por sorteio. As inscrições
podem ser efetuadas até 31 de março. Clique
aqui para acessar o regulamento.

3º Congresso Gaúcho
de Representantes Comerciais
Data: 11 e 12 de setembro
Local: Erechim / RS
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