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Proporcionar oportunidades de negócios para

Em 22 de outubro a Coordenadoria da

micro e pequenas empresas formais, associações e

Receita Estadual publicou no Diário Oficial

cooperativas de produtores ou artesãos é o objetivo
do Sebrae, que no final de novembro lança em

do Estado a Norma de Procedimento Fiscal

Curitiba o projeto Comércio Brasil. Por meio de uma
rede de agentes especializados em identificar e
selecionar oportunidades de negócios adequadas aos

obrigatoriedade de emissão da nota fiscal

interesses dos clientes do Sistema Sebrae, a iniciativa facilita o acesso e o
relacionamento sustentável entre os empreendimentos e novos canais de
comercialização, formando alianças e parcerias. O CoreSin integra o projeto
buscando representantes comerciais para as empresas participantes e
promovendo rodadas de negócios. Entre os resultados esperados estão o
incremento do faturamento, maior participação no mercado e emprego,
abertura e expansão de negócios para micro e pequenas empresas. Os
segmentos são escolhidos pela unidade estadual do Sebrae.

n° 095, que dispõe sobre a expansão da
eletrônica (NF-e) em 2010. Utilizando como
critério de enquadramento os códigos da
Classificação

Nacional

de

Atividades

Econômicas – CNAE, a norma estabelece uma
tabela de prazos a ser observada pelas
empresas. Independentemente da atividade
econômica, devem emitir a NF-e a partir de
1° de dezembro de 2010 todas as empresas
que forneçam para a administração pública
direta

ou

indireta

e

nos

casos

de

destinatários localizados em unidade da
Federação diferente daquela do emitente.

Os representantes comerciais filiados
ao CoreSin/PR adimplentes podem servir-se
do Departamento Jurídico do SIN/PR para
obter assessoramento em assuntos e
conflitos
relacionados
com
suas
representadas,
tais
como
lei
de
regulamentação da profissão, rescisão e
indenização 1/12, comissões, del credere,
impostos e índice de correção monetária. O
setor faz os cálculos de indenizações, analisa
contratos de representação comercial, envia
notificações extrajudiciais e ingressa com
ações judiciais para cobrar verbas relativas à
atividade. O corpo jurídico é composto pelos
advogados Rafael Azeredo C. M. de Jesus e
Altivil Alves Machado e estagiário Gabriel
Longen Samways. Contatos podem ser feitos
pelos fones (41) 3234.5206 e 3234.5200 das
9h30min às 12h e das 13h30min às 18h bem
como por e-mail.

Em assembleia realizada no Crea/PR (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura) em 13 de agosto, foi constituída a primeira diretoria da Ascop –
Associação dos Conselhos Profissionais do Paraná. A entidade congrega
conselhos regionais profissionais, a fim de que possam atuar conjuntamente
em torno de necessidades e assuntos comuns. Participam os conselhos 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.
Eleita para um mandato de dois anos, a diretoria ficou assim constituída:
CARGO

NOME

CONSELHO

Presidente

Paulo César Nauiack

CoreSin/PR

Vice-presidente

Álvaro Cabrini Junior

CREA/PR

Secretário

Montgomery P. Benites

COREN/PR

Tesoureiro

Gilberto Serpa riebeler

CRA/PR
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A diretoria do CoreSin/PR participou do 3° Congresso Gaúcho de Representantes Comerciais, realizado em 11 e 12 de setembro
em Erechim (RS). O presidente Paulo César Nauiack foi mediador do painel de debates sobre “A importância do marketing pessoal
como marca do representante comercial”, tendo como debatedores o empresário Deoclécio Corradi e o administrador Elói
Brendler. Também foram discutidos aspectos econômicos e tributários da profissão e o Neuromarketing. Na oportunidade, foi
firmado pelo CoreSin o compromisso de realizar em Curitiba em 2010 o Congresso Nacional de Representantes Comerciais tendo
como temas o futuro da profissão e as tecnologias, conforme sugestão dos sindicatos gaúchos. Participaram do evento os diretores
Carlos Hamilton Singer, Terezinha Wollman e Vlademir Welter.

l

Os diretores do CoreSin César Marçal, Nilton Oliveira, Celso Machado, Lauro Sossela de Freitas, Paulo Abreu, Vlademir Welte e
Carlos Hamilton Singer participaram do 11° Encontro Catarinense de Representantes Comerciais realizado em 25 e 26 de
setembro em Chapecó (SC), com programação voltada para os temas vendas, cursos superiores de Tecnologia em Gestão de
Representação Comercial e assuntos políticos de interesse da categoria.

l

O CoreSin/PR promoveu mais encontros políticos com parlamentares para melhorar as condições de exercício da profissão e evitar
a aprovação do Projeto de Lei n° 1.439/2007 de autoria do deputado federal Dilceu Sperafico (PP/PR), considerado lesivo aos
interesses da categoria. A proposição pretende 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. Foram mantidos
contatos e reuniões com os deputados federais Eduardo Sciarra (DEM/PR), Alfredo Kaefer (PSDB/PR) e Hermes Parcianello
(PMDB/PR) e com o senador Flávio Arns (PT/PR).

l

Encontros regionais do CoreSin aconteceram em Cascavel e Londrina, respectivamente em 8 e 16 de outubro, a fim de preparar a
participação em evento da categoria que acontece em 9 de novembro, em Florianópolis, quando os conselhos e sindicatos de
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo definem estratégia comum para derrotar o PL n° 1.439/2007 ou negociar
alterações no mesmo.

Cascavel - 08/10/09
Londrina - 16/10/09

O
CoreSin/PR
firmou
convênios
educacionais para facilitar o acesso dos
representantes comerciais ao ensino. O
termo assinado com a Univeb em 24 de
agosto prevê descontos de 10% no MBA
Executivo em Gestão Estratégica de Vendas
mais 10% a título de pontualidade. O termo
assinado com a Opet em 29 de setembro
prevê descontos de 10% em todos os níveis
de ensino mais 10% a título de pontualidade.
Mais informações: corepr.org.br tópico
Parcerias / Faculdades.

Londrina - 16/10/09

O CoreSin informa que a agência regional Santo Antônio da Platina se encontra
temporariamente fechada por prazo indeterminado. As demandas estão sendo atendidas
na Capital e nas regionais Londrina e Ponta Grossa.
Agência

Endereço

Telefone

Fax

Curitiba

Rua. José Loureiro, 746 - Centro
Curitiba / PR

(41) 3234-5200

(41) 3234-5201

Londrina

Rua Minas Gerais, 297 - Cj. 31
Centro Londrina / PR

(43) 3322-5163

(43) 3323-1257

Ponta Grossa

Rua Dr. Colares, 320 - Cj 31
Centro Ponta Grossa / PR

(42) 3224-4075

(42) 3224-4075
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“As lições de uma categoria que desafia a crise” foi o título de um caderno especial veiculado na edição de 4 e 5 de outubro dos
jornais O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná, em homenagem ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial transcorrido em 1° de
outubro. O Paraná tem mais de 40 mil profissionais.
“O presidente do CoreSin/PR, Paulo César Nauiack, dedicou o editorial à analise da importância desse profissional ao longo da
História desde os tempos dos mascates, passando pelo caixeiro viajante e pelo vendedor. Segundo ele, em todas as fases e mudanças por
que passou a atividade, esses profissionais souberam conservar e aprimorar a habilidade para negociar. Em entrevista, Nauiack traçou um
perfil do profissional, que inclui a leitura, atualização e formação técnica com ênfase em matemática, bem como o uso da tecnologia e o
marketing pessoal. O presidente da Fecomercio, Darci Piana, por sua vez, destacou a função estratégica da profissão no desenvolvimento
da economia. Já o professor Adriano Lunardon comentou o novo status da profissão, com visão sistêmica do negócio e do mercado. A área
de Vendas foi apresentada como atividade mais promissora no país: a que mais cresce, remunera e emprega.
“Em artigo, os advogados Marlus Arns de Oliveira e Lucas Linzmayer Otsuka informaram sobre o reconhecimento da Justiça quanto
ao direito do representante comercial à indenização a ser paga por empresa ao quebrar o contrato de exclusividade. A publicação realçou
ainda a ação educativa desenvolvida pelo Sesc/PR como ferramenta para a qualidade de vida.

Projeto Excelência Profissional - CoreSinPR / Senac
O Novo Manual dos
Negócios Sustentáveis
Como Aliar Rentabilidade
e Meio Ambiente
Regina Scharf e
Roberto Smeraldi
Publifolha

EVENTO

DATA

LOCAL

09-13/11

Curitiba

Palestra: Princípios da Qualidade no
Atendimento em Vendas

12/11

Foz do Iguaçu

Palestra: Entendendo o e-commerce

13/11

Guarapuava

13/11

Ponta Grossa

Curso: Redação Empresarial

Palestra: O Que Fazer para Vender Mais

INFORMAÇÕES

CORE/PR:
(41) 3234-5200
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