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Representantes comerciais de todo o país estão mobilizados para impedir a aprovação do Projeto de Lei n° 1.439/2007 de autoria do
deputado federal Dilceu Sperafico (PP - PR) que altera a Lei n° 4.886/65, que regulamenta o exercício da profissão. O deputado pretende
alterar o limite mínimo da indenização devida a representante comercial pela rescisão do contrato sem motivo justo de 1/12 para 1/20 do
total recebido durante o tempo em que foi exercida a representação. A legislação vigente não estipula prazo de prescrição do direito. O
projeto do deputado estabelece o prazo de dois anos após a extinção do contrato para o exercício do respectivo direito de ação.
O CoreSinPR participa da mobilização pela não-aprovação do referido projeto de lei, que terá impacto altamente negativo nos
direitos contratuais dos representantes comerciais. Em 17 de novembro de 2008 o assunto foi tratado com o senador Flávio Arns (PT - PR)
por ocasião da visita dele à sede do CorePR.
Agropecuarista e industrial, o deputado federal Dilceu Sperafico, autor da proposição, atua de acordo com interesses de grupos
econômicos de grande porte que objetivam reduzir os direitos dos representantes comerciais nas relações profissionais. O parlamentar foi
denunciado na recente "farra das passagens aéreas" da Câmara dos Deputados, com bilhetes de seus créditos emitidos para os destinos
Londres, Paris e Miami. Segundo o jornal Folha de S.Paulo e o site Congresso em Foco, os créditos do deputado foram utilizados em
operações suspeitas de corrupção envolvendo agência de viagens de Brasília.
O CoreSinPR orienta seus filiados a se manifestarem junto aos deputados federais em que votaram solicitando que não aprovem o PL
n° 1.439/2007. Para conhecer e assinar o abaixo-assinado eletrônico clique aqui.

Na condição de integrante do Sistema Fecomercio, o CoreSinPR
participou da 28ª Feira e Convenção Paranaense de Supermercados –
Mercosuper 2009, realizada de 19 a 21 de abril em Pinhais. Um dos mais
destacados eventos do varejo brasileiro, a feira movimenta cerca de R$ 600
milhões em negócios. Este ano a temática central foi "Negócio responsável".
Além dos estandes, a programação contou com palestras e paineis de
consultores e especialistas sobre Como usar a obstinação para vencer na
vida (Oscar Schmidt), Perspectivas da economia brasileira (Mailson da
Nóbrega), Análise de custos e formação de preços para compradores (José
Carlos de Souza Filho), Gestão da operação e logística (Lemilson Almeida),
Gerenciamento de categorias (Olegário Araújo), Marcas próprias (Daniela
Motta Khauja), Um novo tempo de vendas e atendimento (Alfredo Rocha),

Em reunião ordinária da diretoria da
Fecomercio realizada em 27 de março, em
Paranaguá, foram debatidas as condições da
atividade comercial no estado, bem como a
regularização de débitos tributários da
categoria. Na oportunidade, consultores do
Banco do Brasil apresentaram informações
sobre juros subsidiados e recursos do FAT –
Fundo de Amparo ao Trabalhador. Outro
painel abordou as perspectivas de aprovação
do Projeto de Lei (PL) 449 que anistia os
débitos para com a Receita Federal até R$
10 mil. Também foi debatida a redução de
40% sobre a TJLP para pagamento de débitos
tributários. As informações foram avaliadas
e debatidas pelos participantes de modo a
viabilizar condições mais favoráveis ao
exercício das atividades comerciais.

Gestão de pessoas no varejo de supermercados (James Jimenez), Meios de
financiamento BNDES (Antonio Abboud), Nota fiscal eletrônica (Hayme
Salvanha), Prevenção de Perdas: lucratividade + responsabilidade social
(George Stein) e Resíduos sólidos (Valéria Michel).

Em reunião realizada em Ponta Grossa
no dia 3 de abril, o CoreSinPR apresentou
ao deputado estadual Marcelo Rangel as
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demandas da categoria dos representantes
comerciais relativas à carga tributária
municipal e federal excessiva que penaliza
os profissionais da área, entre as quais as
reivindicações de inclusão no SuperSimples
e a isenção do IPI. Mostrando-se receptivo,
o parlamentar propôs a realização de um
dia dedicado ao representante comercial na
Assembleia Legislativa, oportunidade em
que as entidades representativas da
categoria poderão expor suas questões ao
conjunto
dos
deputados
estaduais.
Participaram do encontro o presidente do
CoreSinPR, Paulo Cesar Nauiack, o advogado
do
CorePR,
Edilson
Liberal
e
os
representantes comerciais Ozilde Arruda
Troyner, Marcos Bonfati, Rosney José
Kolodzejezyk, Vitor Renato Kolodzejezyk,
Guilherme Mainardes, Carlos Costa Amaro
Neves Jr e Vilson Pedroso.
Clique aqui para ver a imagem.

pelo prefeito de Curitiba, Beto Richa,
para integrar a comissão de Análise e
Julgamento do Programa Curitiba
Tecnológica como representante do
Sistema Fecomercio, tendo como
suplente Paulo Cesar Ferreira Gruber.
O programa beneficia empresas
prestadoras de serviço que tenham
recolhimento regular de ISS nos
últimos dois anos com crescimento na
arrecadação, permitindo a dedução
de parte do imposto devido à
municipalidade – uma forma de
renúncia fiscal
por
parte
da
Prefeitura
para
incentivar
a
realização de investimentos em
melhorias, tecnologias e qualificação.
O principal requisito é a aplicação de
no mínimo 80% dos recursos dentro do
próprio município.
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Sindicato de Representantes Comerciais de
Blumenau, Sérgio Popper, acompanhado de
dirigentes do Fórum Popular contra o
Pedágio. Na ocasião foi analisado o modelo
de

cooperativismo

naquela

cidade

empreendedorismo

de

crédito

para

adotado

viabilizar

dos

o

representantes

comerciais, alternativa que está em estudo
no

Paraná.

Também

foi

debatida

a

participação do CoreSinPR no movimento
que questiona o pedágio na ligação entre
Paraná e Santa Catarina, considerando o
impacto financeiro para os profissionais de
representação comercial. Consciente da
dificuldade

de

reverter

a

situação,

o

CoreSinPR apoia o pleito de criação de um
conselho de usuários do pedágio e a não
cobrança

nos

limites

da

região

metropolitana.

Em 29 de março, foi inaugurado pelo Sistema Fecomercio o Paço da
Liberdade, único edifício curitibano tombado pelo patrimônio histórico
municipal, estadual e federal, situado na Praça Generoso Marques, em
Curitiba, o qual foi inteiramente reformado e remodelado com recursos
da iniciativa privada para abrigar um centro cultural e educacional
mantido pelo Sesc Paraná. O CoreSinPR participou de todo o processo
que culminou com a realização da obra e esteve representado pelo
presidente Paulo Cesar Nauiack na cerimônia de inauguração, que
contou com as presenças do prefeito Beto Richa e do presidente do
Sistema Fecomercio, Darci Piana. Antiga sede da Prefeitura da cidade
(entre 1916 e 1969) e do Museu Paranaense (1974 a 2002), o prédio
agora abrigará salas de leitura, biblioteca, internet livre, exposições, estúdio de gravação para bandas locais, espaços para
apresentações musicais e teatrais, produção e exibição de audiovisuais, fomentando projetos para empreendedores e
trabalhadores da região central da cidade.
Em 23 de março, o presidente do Core/PR e do Sindicato de Representantes Comerciais do Estado do Paraná, Paulo Cesar
Nauiack, assumiu a função de membro titular do Coplad – Conselho de Planejamento e Administração da Universidade Federal do
Paraná (UFPR). Indicado pelo Sistema Fecomercio, Nauiack foi eleito pelos conselheiros juntamente com Luiz Gonzaga Fayzano
Neto na cota de representantes da comunidade.
Na primeira quinta-feira de cada mês, o CorePR realiza às 19h30 a cerimônia de entrega das carteiras profissionais aos novos
filiados, oferecendo um coquetel de boasvindas, com o objetivo de aproximar a entidade de seus representados.
Representadas interessadas em contratar representantes com registro no CorePR podem contar com o serviço de Busca de
Representantes prestado pela entidade no intuito de assegurar aos filiados o acesso a boas oportunidades de trabalho.
Com a finalidade de capacitar e atualizar os filiados para atuarem no mercado de trabalho, o projeto Excelência Profissional
desenvolvido pelo CorePR realizou na Regional Ponta Grossa o curso "Qualidade no Atendimento em Vendas" nos dias 12 e 13 de
março. Em Santo Antônio da Platina aconteceu a palestra "Entendendo o e-commerce" em 13 de março. Em abril foram realizados
os cursos de Negociação e Excelência em Vendas (Curitiba), Matemática Comercial e Financeira (Londrina) e Redação Empresarial
(Maringá). Todos os eventos contaram com expressiva participação de filiados. Em maio estão previstos mais cursos em Curitiba,
Cascavel, Foz, Guarapuava e Pato Branco.
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Representantes comerciais filiados
e registrados no CoreSinPR podem
usufruir

do

Departamento

Odontológico, que oferece exames
clínicos

gratuitos.

Os

valores

correspondentes aos tratamentos
são baseados na tabela da ABO
(Associação

Brasileira

de

Odontologia), especificados em plano de tratamento e orçamento por
escrito. Localizada na Agência Central em Curitiba (Rua José Loureiro,
746), a clínica conta com três consultórios e três dentistas especialistas
em

periodontia,

procedimentos

prótese

de

e

endodontia

restauração,

extração,

(canal).

São

pulpotomia,

realizados
limpeza,

Biblioteca Digital Mundial
Lançada pela Unesco (Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura), a Biblioteca Digital Mundial busca
promover a conscientização multicultural
por meio da consulta gratuita e acesso pela
Internet a conteúdos de vários países. O
acervo conta com dezenas de milhares de
livros, imagens, manuscritos, mapas, filmes
e gravações digitalizados e traduzidos para
diversos idiomas (árabe, chinês, inglês,
francês, português, russo e espanhol).
Inicialmente, a biblioteca virtual tem o
apoio de 32 instituições culturais e
bibliotecas de países como China, Estados
Unidos, França, Grã-Bretanha, México,
Rússia, Arábia Saudita, Egito, Uganda, Israel
e Japão. Entre as parceiras está a Biblioteca
Nacional
do
Brasil.
Idealizado
pelo
bibliotecário do Congresso dos EUA, James
H. Billington, o projeto foi apresentado à
Unesco em 2005.

radiografia, selante, tratamento de canal, prótese e cirurgia. O serviço
atende das 8h30 às 18 horas. O agendamento de consultas pode ser feito
pessoalmente ou pelo fone (41) 3234-5213.

EVENTO

DATA

LOCAL

3º Congresso Gaúcho de Representantes Comerciais

11 e 12 de setembro

Erechim (RS)

Feiarte – 21ª Feira Internacional de Artesanato

1° a 10 de maio

Porto Alegre (RS)

Expo Parques e Festas 2009

5 a 8 de maio

São Paulo (SP)

Rio Boat Show 2009

14 a 20 de maio

Rio de Janeiro (RJ)

14ª Toys, Parties and Christmas Fair South America

16 a 19 de maio

São Paulo (SP)

12ª Feimafe

18 a 23 de maio

São Paulo (SP)

Mec Show 2009

1° a 3 de junho

Serra (ES)

Fispal Food Service 2009

15 a 18 de junho

São Paulo (SP)

15ª Fispal Tecnologia

16 a 19 de junho

São Paulo (SP)

15ª Feicorte

16 a 20 de junho

São Paulo (SP)

ABF Franchising Expo 2009

17 a 20 de junho

São Paulo (SP)

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)
Criação e desenvolvimento: InfoInsight
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.

http://www.infoinsight.com.br/coredigital/04/index04.htm

12/5/2009

CORE Digital - Ano I - Número 02 - Janeiro de 2009

Page 4 of 4

Para configurar o Internet Explorer clique em Exibir - Tamanho de Texto - Menor

http://www.infoinsight.com.br/coredigital/04/index04.htm

12/5/2009

