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Em 25 de maio, o prefeito de Curitiba Luciano Ducci
sancionou a lei que reduz pela metade a alíquota do ISS
(Imposto Sobre Serviços) paga pelos representantes
comerciais. O projeto de lei havia sido enviado à Câmara
Municipal pelo ex-prefeito Beto Richa antes de deixar o cargo
e foi aprovado por maioria absoluta dos parlamentares em 18
de maio, com decisivo apoio dos vereadores Sabino Picolo,
João do Suco e João Claudio Derosso. Já em vigência, a Lei
Complementar Municipal n° 76 estabelece em 2,5% a
alíquota para empresas de representação comercial,
limpeza, conservação, vigilância, agenciamento, corretagem
e intermediação de seguros; composição gráfica e
recauchutagem de pneus. O objetivo da Prefeitura é
promover uma integração tributária entre a capital e a
região metropolitana, onde a alíquota média é 2%, a mesma de capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Goiânia e Vitória.
Na solenidade, o prefeito Ducci afirmou que a medida representa mais empregos, mais investimentos em qualidade de vida e mais
receita para o Município. Para o presidente do Core-PR e do Sin-PR, Paulo César Nauiack, esta conquista vem coroar um bem
fundamentado trabalho realizado pelas entidades junto à Secretaria Municipal das Finanças, por intermédio do secretário Luiz Eduardo
Sebastiani, que recebeu a reivindicação em visitas e reuniões realizadas na sede do Core-PR. Nauiack enfatiza que a medida atrai novos
investimentos para a cidade, movimentando os negócios e a prestação de serviços, o que acaba por ampliar a base tributária: “Em um
país em que governantes têm preocupação constante em criar tributos e elevar a arrecadação de impostos, iniciativas como esta devem
ser comemoradas não só pelas categorias beneficiadas, como também por toda a sociedade”, observa o presidente do Core-PR,
lembrando que o presidente Lula vetou recentemente a inclusão dos representantes comerciais no Simples Nacional.

Em reconhecimento à força do mercado paranaense,
a 30ª Convenção Anual do Atacadista Distribuidor será
realizada em Curitiba, entre os dias 16 e 19 de agosto, no
Expotrade Convention Center, em parceria com o Core-PR.
O objetivo é promover a aproximação das principais
empresas da cadeia de abastecimento nacional, entre
atacadistas, distribuidores, indústria, varejo e prestadores
de serviço, além de oferecer um espaço privilegiado para
lançamentos de produtos, equipamentos e serviços que
geram grandes oportunidades de negócios e desenham as
novas tendências da cadeia de abastecimento.
O evento é um dos principais encontros do trade no
Brasil e o maior do segmento na América Latina, com
participantes nacionais e internacionais. Paralelamente à
mostra de produtos, acontece a Sweet Brazil
International, com a participação das empresas filadas à ABICAB (Associação Brasileira
da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim e Balas). Outras atividades de destaque são
as palestras técnicas, ministradas por renomados especialistas, a loja-modelo do
Programa Varejo Competitivo, as atividades ligadas à responsabilidade socioambiental,
promovidas pelo Instituto ABAD, e um jantar de confraternização com show do cantor
Leonardo.
As inscrições individuais podem ser efetuadas até 31 de julho, com desconto, e de
1º a 6 de agosto, sem desconto. Empresas podem optar por pacotes com condições
especiais. Informações e inscrições.
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A vice-presidente do Core-PR, Terezinha Wolmann, esteve presente à 5ª ExpoVendas, aberta em 5 de maio em Cascavel, realizada
pela Univel (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel). Sob o tema geral Criatividade, os estandes dos participantes
apresentaram seus produtos e serviços para acadêmicos e professores da instituição. Também foram proferidas palestras sobre
automotivação, gestão do conhecimento e sucesso em vendas. Wolmann também representou o Core-PR em palestra a
representantes comerciais da STZ Jeans realizado em 23 de junho, em Cianorte.
De 9 a 12 de junho, o Core-PR apoiou e participou da Autopar 2010 Feira Sul brasileira de Fornecedores da Indústria Automotiva,
realizada no Expotrade com 42 mil visitantes.
Em junho o Core-PR e o Sin/PR concluíram seu plano estratégico de ação. As entidades já estão empenhadas na organização do
Congresso Brasileiro de Representantes Comerciais 2010, a realizar-se em 15 e 16 de outubro, em Curitiba. O projeto do evento
foi apresentado em 28 de junho na sede do Sin/PR em Curitiba.
Iniciando uma agenda de encontros políticos, em 2 de julho o Core-PR e o Sin/PR receberam a visita do deputado federal Dr.
Rosinha. A reunião colocou em debate diversos assuntos de interesse da categoria, entre os quais a regulamentação da profissão,
oportunidade em que o parlamentar se manifestou contrário às mudanças propostas pelo projeto de lei de autoria do deputado
federal Dilceu Sperafico (n° 1439/07), que pretende reduzir a indenização a que o representante comercial faz jus em caso de
rescisão contratual.
No primeiro semestre de 2010 foram realizados quatro cursos e três palestras na sede do Core-PR, em Curitiba, totalizando 267
participantes. Nas agências regionais ocorreram nove cursos e três palestras, com 282 inscrições. Em 26 de maio os colaboradores
do Core-PR na capital e agências regionais participaram do Dia do Desafio em Tempo Real.
Em 24 de junho foi realizado mais um coquetel de boas-vindas a dez novos representantes comerciais registrados.

Palestra a representantes comerciais da
STZ Jeans em Cianorte

Apresentação do projeto do Congresso
Brasileiro de Representantes Comerciais 2010

Colaboradores do Core-PR participam do
Dia do Desafio em Tempo Real

Musga - Mário Domingues
Lançamento do livro: 28 de julho às 19 horas no Paço da Liberdade SESC Paraná em Curitiba.
Em 2001 o autor venceu o 1° Concurso Nacional de Clipoemas.

EVENTO
Congresso Brasileiro de Representantes Comerciais
Feira Nacional de Postos de Combustíveis,
Equipamentos e Lojas de conveniência
Photoimagebrazil Feira Internacional de Imagem

DATA
15 e 16 de
outubro
3 a 5 de agosto
3 a 5 de agosto

LOCAL

INFORMAÇÕES

Embratel Convention Center
Curitiba (PR)
Brasília (DF)

postoseconveniencia.com.br

São Paulo (SP)

photoimagebrazil.com.br

Febratex Feira Brasileira para a Indústria Têxtil

10 a 13 de agosto Blumenau (SC)

febratex.com.br

Beauty Fair Cosméticos e Beleza

28 a 31 de agosto São Paulo (SP)

beautyfair.com.br

Office Paper Brasil Escolar 2010

30 de agosto a 2
São Paulo (SP)
de setembro

escolarpaperbrasil.com.br

Fenasucro 2010

31 de agosto a 3 Sertãozinho (SP)

fenasucroeagrocana.com.br

http://www.infoinsight.com.br/coredigital/10/index10.htm

12/7/2010

CORE Digital - Ano II - Número 10 - Maio/Junho 2010

Page 3 of 3

de setembro
Art Mundi Feira Mundial de Artesanato

3 a 12 de
setembro

Santos (SP)

diretriz.com.br

Nova Equipotel 2010

13 a 16 de
setembro

São Paulo (SP)

novaequipotel.com.br

Expomusic 2010

22 a 26 de
setembro

São Paulo (SP)

expomusic.com.br

Fiaflora Expogarden

23 a 26 de
setembro

São Paulo (SP)

expograden.com.br

Pet South America

6 a 8 de outubro São Paulo (SP)
27 a 30 de
outubro

Expocon Construção Civil
Cursos para Representantes Comerciais
Convênio Core-PR - SinPR - Senac-PR

diversos

petsa.com.br

Curitiba (PR)

feiraexpocon.com.br

Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu,
Londrina, Maringá, Pato Branco,
Umuarama, Ponta Grossa e
Guarapuava

clique aqui para abrir a grade
de cursos
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Agências Regionais
Curitiba: Rua José Loureiro, 746– CEP 80010-000 Fones:(41)3234-5202/3234-5203–Fax(41)3234- 5201
Londrina: Rua Minas Gerais, 297 – conj. 31 – Fone: (43) 3322-5163 – Fax: (43) 3323-1257
Maringá: Travessa Guilherme de Almeida, 36 – conj. 504 – Fone/Fax: (44) 3227-4935
Cascavel: Rua Senador Souza Naves, 3983 – conj. 507 – Fone/Fax: (45) 3223-8885
Ponta Grossa: Rua Dr. Colares, 320 – conj. 31 – Fone/Fax: (42)3224-4075
Pato Branco: Rua Tapajós, 152 – conj. 902 – Fone/Fax: (46) 3224-3335
Umuarama: Rua Rui F. de Carvalho, 4212 – conj. 705 – Fone/Fax: (44) 3622-5637
Foz do Iguaçu: Rua Almirante Barroso, 1293 – conj. 1004 – Fone/Fax: (45) 3572-6877
Guarapuava: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1811 – conj. 162 – Fone/Fax: (42) 3623-4618
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