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As manifestações da categoria dos representantes comerciais com a solidariedade de entidades representativas da sociedade civil,
levou o autor do Projeto de Lei n° 1.439/2007, deputado federal Dilceu Sperafico (PP/PR) a devolvê-lo ao relator, deputado federal
Sandro Mabel (PL/GO), na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em 30 de junho.
O projeto é considerado lesivo aos interesses da categoria por alterar a Lei n° 4.886/65 - que regulamenta o exercício da profissão.
Seu intuito era reduzir 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, bem como fixar em dois anos o prazo para o
exercício do direito de ação após o término da relação contratual.
Participação decisiva
O CoreSinPR participou ativamente da mobilização contra o referido projeto de lei. Em 5 de junho o assunto foi discutido por
ocasião de um seminário sobre Agricultura e Agronegócio, em Foz do Iguaçu. Em 6 de junho último uma carreata de protesto foi
promovida pela Arcae em Toledo - região em que o parlamentar mantém sua base eleitoral.
Contatos diretos foram realizados pela diretoria e pelas gerências regionais do CoreSinPR com parlamentares – Eduardo Sciarra
(DEM/PR), Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR), Affonso Camargo (PSDB/PR), Abelardo Lupion (DEM/PR), Luciano Pizzatto (DEM/PR), Gustavo
Fruet (PSDB/PR) e os senadores Flávio Arns (PT/PR), Alvaro Dias (PSDB/PR), Sérgio Guerra (PSDB/PE) e Marisa Serrano (PSDB/MS).
Diretores da entidade também se encontraram com o próprio Dilceu Sperafico em 27 e 29 de junho, em Toledo e em Curitiba,
respectivamente. Nesta última esteve presente o deputado estadual Ademir Bier (PMDB/PR). Uma reunião também foi realizada com
dirigentes e assessores da Associação Comercial do Paraná.
O CoreSinPR mantém-se atento para evitar que o referido projeto retorne à pauta de votação.

A exemplo de outros estados, está sendo criada no Paraná uma entidade para
congregar os conselhos regionais profissionais, a fim de que possam atuar conjuntamente
em torno de necessidades e assuntos comuns. Desde junho, três reuniões já ocorreram
em Curitiba. O estatuto da entidade foi aprovado em 21 de julho.
Participam da iniciativa os conselhos regionais de Economia, Odontologia,
Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Biblioteconomia,
Administração, Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Representantes Comerciais,
Contabilidade, Corretores de Imóveis, Medicina, Medicina Veterinária, Química,
Psicologia e Biologia e Engenharia.
Entre as questões pautadas estão a autonomia para fixação das anuidades,
natureza jurídica dos conselhos regionais, modernização das gestões dos conselhos, ética
profissional, dignidade do exercício das profissões e estratégias para mobilizar os
registrados em torno de temas de interesse público e social. Foram constituídos grupos
de trabalho específicos.
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Representantes comerciais sindicalizados no
SinPR e seus dependentes legais têm direito
a descontos especiais nos cursos de inglês do
Interamericano,

assegurados

por

um

convênio mantido entre as entidades. A
instituição de ensino de língua inglesa conta
com cinco unidades em Curitiba: Centro,
Cabral, Portão, Batel e Prado Velho. Os
cursos são chancelados pela Embaixada dos
Estados Unidos. Informe-se: (41) 3320-4777.
www.interamericano.com.br
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A partir de 1º de setembro, 53 novos segmentos econômicos estão
obrigados a utilizar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em seus negócios,
deixando de emitir as tradicionais notas fiscais em papel. Só as empresas
optantes do Simples não estarão sujeitas à obrigatoriedade de adoção do
novo sistema.
Documento de existência apenas digital, emitido e armazenado
eletronicamente, a NF-e integra o Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) e tem por objetivo registrar uma operação de circulação de
mercadorias ou uma prestação de serviços. Sua validade jurídica é
garantida pela assinatura digital do remetente. A certificação digital é prérequisito para sua emissão. A empresa emissora gera um arquivo eletrônico
contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual passa por
uma pré-validação da Fazenda Estadual. Um protocolo assegura o trânsito
da mercadoria, acompanhado de uma representação impressa simplificada
da NF-e (Danfe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). Uma chave
de acesso para consulta na internet e um código de barras bidimensional
possibilitam a captura e a confirmação de dados por parte das unidades
fiscais.

A NF-e reduz custos de impressão,
aquisição de papel, envio e armazenagem de
documentos fiscais. Também diminui erros de
escrituração, incentiva o comércio eletrônico e o
uso de novas tecnologias, padronizando os
relacionamentos eletrônicos entre empresas.
Com o novo sistema, antes mesmo de a
mercadoria circular, a Receita Federal conhece
todos os agentes envolvidos no fornecimento,
compra, venda e distribuição do produto. O SPED
substitui os arquivos em papel com as
informações das empresas por arquivos digitais,
integrando
os
fiscos,
padronizando
e
compartilhando informações contábeis e fiscais,
uniformizando obrigações acessórias para os
contribuintes, estabelecendo uma transmissão
única e agilizando a identificação de ilícitos
tributários.
Informações
e
orientações
estão
disponíveis no 0800 978 2338 (atendimento 24
horas) e no Portal Nacional da NF-e, menu
“Legislação e Documentos”.

Em 25 e 26 de junho, o presidente do CoreSinPR, Paulo César Nauiack, e os diretores César Marçal (secretário) e Nilton Alberto
Oliveira participaram do Encontro Nacional de Juntas Comerciais, em Foz do Iguaçu. Durante o evento foi debatido o MEI –
Microempreendedor Individual, criado pela Lei Complementar n° 128 com o objetivo de tirar da informalidade cerca de 10
milhões de brasileiros. O Core/PR estuda ações para inclusão de representantes comerciais na categoria.
O CorePR entregou as cédulas de identidade profissional a 145 novos registrados por ocasião do coquetel de boas-vindas realizado
em 2 de julho, na sede da entidade, em Curitiba.
Em 6 de julho, o presidente Paulo César Nauiack esteve em Brasília para tratar de assuntos políticos de interesse da categoria,
mantendo contato com o deputado federal Eduardo Sciarra (DEM/PR), senadores Flávio Arns (PT/PR), Alvaro Dias (PSDB/PR) e
Adelmir Santana (DEM/DF) e CNC - Confederação Nacional do Comércio.
Em 16 de julho, dirigentes do CoreSinPR participaram de jantar com o senador Flávio Arns no Senac por ocasião do Festival
Gastronômico comemorativo do Ano da França no Brasil, oportunidade em que colocaram o parlamentar a par de temas de
interesse da categoria em discussão no Congresso Nacional.
Os dirigentes do CoreSinPR César Marçal (secretário) e Terezinha Wollmann
(conselheira) representaram as entidades na cerimônia de graduação da Turma
Lúcio Scheuer do curso de Tecnologia em Gestão Comercial da Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas da Univel – União Educacional de Cascavel, realizada
em 17 de julho. FOTO Texto legenda: O CorePR foi homenageado pelo Corpo
Administrativo da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da Univel por ocasião
da solenidade de formatura
Com apoio do CoreSinPR, o curso superior de Gestão de Vendas da UDC/Facemed – União Dinâmica das Faculdades Cataratas /
Faculdade Educacional de Medianeira, prepara a comemoração do Dia do Vendedor, prevista para 1° de outubro no Espaço
Empreendedor do Sicredi, em Medianeira, com uma palestra sobre "O perfil do profissional de vendas".
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Curso de Oratória em Maringá

Em 17 de julho, o representante comercial Ottílio Mônaco foi homenageado pela
Fecomercio com o Prêmio Guerreiro do Comércio, em Curitiba. Concebido pelo artista
plástico Luiz Gagliastri, o troféu em bronze alude a Mercúrio, deus romano do Comércio
por ter o dom da permuta.
A iniciativa reconhece a contribuição de empresários de destaque nos setores de
comércio de bens, serviços e turismo por terem gerado oportunidades de trabalho e
ajudado a impulsionar o desenvolvimento paranaense com profissionalismo à frente de
seus empreendimentos.
O profissional homenageado iniciou sua carreira em 1988 trabalhando para a
empresa Josapar, proprietária da marca Tio João. Há 14 anos representa a Vinícola
Salton e a Agropecuária Tuiuti. Proprietário da Ottílio Mônaco & Cia. Ltda., foi dirigente
do Clube dos Executivos de Venda do Paraná.

EVENTO

DATA

Diretoria saúda novos registrados

Projeto Gutenberg / Internet Archive
No site do Projeto Gutenberg estão
disponíveis para download gratuito milhares
de clássicos da literatura em diversos
idiomas. São obras em domínio público. O
Internet Archive também conta com imenso
acervo de milhares de textos, músicas,
vídeos e animações que podem ser buscados
e usados livremente.

LOCAL

INFORMAÇÕES

39ª House & Gift Fair South America

15 a 18 de agosto

São Paulo (SP)

grafiteiras.com.br

Expolic – Feira Internacional de Licenciamento

19 e 20 de agosto

São Paulo (SP)

expolic.com.br

Ferramental – 5ª Feira de Máquinas-Ferramenta do Mercosul

26 a 29 de agosto

São Paulo (SP)

feiraferramental.com.br

Escolar Paper Brasil 2009

1° a 4 de setembro

São Paulo (SP)

escolarpaperbrasil.com.br

Nova Equipotel 2009

14 a 17 de setembro

São Paulo (SP)

novaequipotel.com.br

12ª Fiaflora Expogarden

23 a 26 de setembro

São Paulo (SP)

expogarden.com.br

Cosmética – Feira Internacional da Beleza

1° de setembro a 1° de
outubro

São Paulo (SP)

cosmeticaexpo.com.br

12ª Expocon - Feira de Fornecedores da Construção Civil

21 a 24 de outubro

Curitiba (PR)

feiraexpocon.com.br

3º Congresso Gaúcho de Representantes Comerciais

11 e 12 de setembro

Erechim (RS)

Projeto Excelência Profissional - CoreSinPR / Senac
EVENTO
Curso Oratória Avançada

DATA / HORÁRIO

LOCAL

INFORMAÇÕES

10 a 14 de agosto – 19h-22h45
19 a 23 de outubro – 19-22h45

Curitiba - Sede do CorePR
Rua José Loureiro, 746

(41) 3234-5222

31 de agosto a 4 de setembro – 19-22h45

Londrina - Regional do
CorePR

(43) 3322-5163

Curso Matemática Comercial e Financeira

31 de agosto a 4 de setembro – 19-22h

Maringá - Senac

(44) 3227-4935

Palestra O que fazer para vender mais sem
complicar

11 de setembro – 19-22h

Cascavel – Senac

(45) 3223-8885

23 de outubro – 19-22h

Santo Antônio da Platina Senac

(43) 3534-0263

10 de setembro – 18-22h

Foz do Iguaçu – Senac

(45) 3572-6877

13 de novembro – 19-22h

Guarapuava – Senac

(42) 3623-4618

Palestra Entendendo o e-commerce

10 de setembro – 19-22h

Curso Marketing Pós-vendas e fidelização

14 a 18 de setembro – 19-22h

Curso Negociação e excelência em vendas

5 a 9 de outubro – 19-22h

Curso Redação Empresarial

9 a 13 de novembro – 19-22h

Curso Oratória

Palestra Entendendo o e-commerce
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23 de outubro – 19-22h

Ponta Grossa – Senac

(42) 3224-4075

7 de agosto – 19-22h

Umuarama – Senac

(44) 3622-5637
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