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Em 25 e 26 de fevereiro de 2010 uma parceria
entre o CoreSin/PR, o Sebrae e a Fecomercio promove
uma exposição com rodada de negócios com 150
empresas particulares de vários estados brasileiros
interessadas em contratar representantes comerciais
no Paraná. O evento a ser realizado no Sesc da
Esquina, em Curitiba, constitui-se numa importante
oportunidade de negócios para fins comerciais,
inserida no contexto do programa Comércio Brasil. A iniciativa facilita o
acesso e o relacionamento sustentável entre os empreendimentos e novos
canais de comercialização, formando alianças e parcerias, com os objetivos
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O CoreSin/PR mantém em seu website o
serviço de bolsa de negócios, o qual
possibilita a busca de representantes
comerciais para formar parcerias e firmar
contratos com empresas interessadas em
expandir suas atividades no Paraná. Para
tanto, é preciso que o representante
comercial faça seu cadastro e mantenha seu
registro e seus dados atualizados. Este ano o
órgão contabiliza mais de 1000 buscas em
114 segmentos por parte de empresas de 14
estados brasileiros. Mais de 50.000 e-mails
foram
remetidos
a
representantes
comerciais
cadastrados.
Informações:
bolsadenegocios@corepr.org.br

de incrementar o faturamento, ampliar a participação no mercado, abrir e
expandir negócios para micro e pequenas empresas.

Em expediente enviado à Secretaria Municipal das Finanças da Prefeitura de
Curitiba em 30 de outubro, o CoreSin/PR pleiteia a redução da alíquota do ISS – Imposto
Sobre Serviços incidente sobre as atividades dos representantes comerciais estabelecidos
no município do atual percentual de 5% para 3%. Protocolado sob n° 01-141320/2009, o
processo pode ser acompanhado pela Internet pelos interessados por meio do site
www.curitiba.pr.gov.br. A reivindicação foi apresentada pelo CoreSin/PR ao secretário
municipal das Finanças, Luiz Eduardo Sebastiani, considerando que benefício similar já
foi deferido pela administração municipal em favor de profissionais de agenciamento,
corretagem ou intermediação de seguros por meio do Decreto n° 416/2008.

A Fecomercio está credenciada para emitir a
certificação

digital

para

representantes

comerciais, que se torna obrigatória a partir
de janeiro de 2010, com a implantação da
NFe – Nota Fiscal Eletrônica. Para tanto, a
entidade foi homologada pela autoridade
certificadora responsável pela emissão de eCPFs

e

e-CNPJs

–

documentos

que

identificam pessoas e empresas em meios
Em 22 de janeiro será realizada a eleição para renovação do CoreSin/PR. Concorre
chapa única liderada pelo atual presidente, Paulo César Nauiack. Está prevista a
renovação de um terço do Conselho e da diretoria do Sindicato. A votação acontece na
sede do CoreSin em Curitiba pelo colégio eleitoral composto pelos associados ao
Sindicato. Clique aqui para ver a composição da chapa.

eletrônicos, utilizando criptografia, o que
garante

a

integridade,

o

sigilo

e

a

autenticidade.
Procedimentos: acesse www.fecomerciopr.com.br
escolha o certificado digital conforme sua
necessidade – selecione a forma de pagamento –
compareça à Fecomercio portando a documentação
requerida. SAC Certisign: 0300 7892378.

O presidente do CoreSin/PR, Paulo César Nauiack, e o diretor Vlademir Welte participaram
em 9 de novembro de reunião de entidades congêneres dos estados do Sul, oportunidade
em que foi tratada a estratégia comum de ação contra o Projeto de Lei n° 1.439/2007 de
autoria do deputado federal Dilceu Sperafico (PP/PR) considerado lesivo aos interesses da
categoria por pretender 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
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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. Uma
carreata contrária ao projeto foi realizada em Toledo (PR), região em que o deputado
Sperafico mantém base eleitoral, após a qual o mesmo passou a dispensar atenção aos
representantes da categoria. Foi reacendida a luta pela inclusão da categoria no Simples,
bem como foi tratada a necessidade de regulamentar a representação comercial com o
advento do comércio eletrônico. O CoreSin/PR pronunciou-se em prol de um perfil mais
empresarial e menos trabalhista para a categoria, sugerindo ainda que a nomenclatura
fosse alterada da atual indenização para “fundo de comércio”, no contexto de uma lei que
viabilize o negócio para o empresário e para o representante comercial sem prejuízos para ambas as partes.
Em 29 de outubro aconteceu o Encontro do Sistema Fecomercio Sesc Senac com as Câmaras Bilaterais do Comércio Exterior do
Paraná e a participação do CoreSin/PR. A intenção é apoiar e defender os interesses desses segmentos e tratar de negociações
internacionais do comércio de bens, serviços e turismo com todo o Estado. Doze países estavam representados. Na oportunidade,
o CoreSin/PR fez uma apresentação sobre a representação comercial e obteve resposta imediata: as câmaras Brasil-China, BrasilJapão e Brasil-Alemanha já demonstraram interesse em entendimentos para 2010, com bons resultados em vista!
O CoreSin/PR apoiou a realização do Natal no Paço, uma programação de espetáculos natalinos em
torno do Paço da Liberdade, abrindo janelas para cantar a fraternidade, a generosidade, o
congraçamento e a solidariedade de modo a valorizar o edifício histórico restaurado pela iniciativa
privada comercial o qual já se incorporou à vida cultural da cidade por manter programação e
serviços de alta qualidade. Entre as atividades realizadas de 9 a 17 de dezembro estavam
espetáculos do Madrigal Vocale e Papo Coral, Orquestra Sinfônica da UFPR, Collegium Cantorum, Camerata Antiqua de Curitiba,
Simone Cit e Roberto Gnatalli. A árvore foi construída pela FAS – Fundação de Ação Social de Curitiba.
Em 6 de dezembro o CoreSin/PR promoveu sua confraternização de final de ano na Fazenda das Araucárias, reunindo dirigentes,
conselheiros e colaboradores. Os panetones distribuídos aos colaboradores foram em benefício da Escola Vivian Marçal para o
Deficiente Motor.

O CoreSin/PR participou da abertura da Semana de Negócios Brasil – Paraguai
realizada de 16 a 20 de novembro na sede da Amcham Curitiba – Câmara Americana de
Comércio, em conjunto com o Ineespar (Instituto de Estudos Econômicos e Sociais do
Paraná). Um showroom em rodízio de empresas tem por objetivo valorizar a indústria
formal paraguaia e combater a entrada de produtos da economia informal. As empresas
expositoras interessadas em vender no mercado brasileiro procuram representantes
comerciais para seus negócios nos ramos do vestuário, alimentação, metalmecânica,
entre outros, com produtos de alta qualidade e excelente capacidade produtiva. A
abertura contou com as presenças dos presidentes da Itaipu Binacional, Jorge Samek e
Carlos Quinto Malteo Balnelli, secretário de estado da Indústria e do Comércio, Virgílio
Moreira e o presidente do CoreSin/PR e dirigente da Fecomercio, Paulo César Nauiack.

Agências do CoreSin/PR estarão em recesso no
período de Festas, conforme segue. A sede
central do CoreSin/PR em Curitiba fecha nos
dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro,
retomando suas atividades em 4 de janeiro.
Ponta Grossa

25/01/2010 a 13/02/2010

Foz do Iguaçu

21/12/2009 a 09/01/2010

Cascavel

21/12/2009 a 19/01/2010

Guarapuava

21/12/2009 a 19/01/2010

28ª OFICINA DE MÚSICA
DE CURITIBA
10 a 31 de janeiro
Música erudita, antiga, MPB, eletrônica,
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contemporânea e latino-americana.
Concertos, shows, palestras, cinema,
oficinas e workshops.
Programação Completa
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