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A anuidade dos registrados no Core/PR deve ser quitada até 30 de abril. Para
pessoas físicas o valor é R$ 250,00 para representante comercial e R$ 125,00 para
responsável técnico. Para pessoas jurídicas, o valor varia conforme o capital social (ver
tabela ao lado).
São concedidos descontos de 20% para pagamentos efetuados até 31 de janeiro;
15% para pagamentos efetuados até 28 de fevereiro e 10% para pagamentos efetuados
até 31 de março.
O pagamento poderá ser feito ainda em três parcelas, sem desconto, vencendo-se a
primeira em 30 de abril, a segunda em 31 de agosto e a terceira em 31 de dezembro do
mesmo ano.
Após o vencimento, os valores serão corrigidos pelo IPCA (Indice de Preços ao
Consumidor Amplo) do IBGE.

dezembro de 2010, retomando suas
atividades em 3 de janeiro. Algumas
agências regionais do Core/PR estarão
em recesso no período de Festas e
janeiro, conforme segue. As demais
fazem revezamento para manter o
atendimento.

Ponta Grossa

01/12/2010 a
30/12/2010

Foz do Iguaçu

11/12/2010 a
30/12/2010

Umuarama

27/12/2010 a
15/01/2011

Guarapuava

03/01/2011 a
22/01/2011

Capital social

Anuidade
R$

de R$ 1,00 a R$ 10.000,00

250,00

de R$ 10.000,01 a R$ 50.000,00

300,00

de R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00

360,00

de R$ 100.000,01 a R$ 300.000,00

432,00

de R$ 300.000,01 a R$ 500.000,00

520,00

acima de 500.000,00

620,00

Conceito de vendatividade foi novidade

A sede central do Core/PR em
Curitiba fecha nos dias 24 e 31 de

Tabela para pessoas jurídicas

Com mais de 1000 participantes, Curitiba sediou em 15 e
16 de outubro o III Congresso Brasileiro de Representantes
Comerciais cujo tema central foi “O futuro da representação
comercial no Brasil e mercados globais”. A programação
incluiu debates, palestras e fóruns para discutir o atual
cenário: um mundo cada vez mais competitivo, globalizado e
conectado.
Palestrantes de renome e com grande expertise
abordaram temas como o cenário político e econômico,
estratégia e treinamento em vendas, planejamento em vendas
e administração do tempo, o que uma empresa espera de seus
representantes comerciais, trabalho em equipe, planejamento
e motivação e “vendatividade” – um conceito inovador desenvolvido pela Univeb. A
relação entre representantes e representadas foi analisada sob as perspectivas da
qualificação profissional, ética das empresas, respeito ao direito dos representantes,
diferença entre vendedor e representante comercial, adesão de jovens à profissão,
posicionamento do profissional perante o mercado e a utilidade da tecnologia para o
representante comercial. Também estiveram em pauta assuntos legais – como a
legislação que regulamenta a profissão -, criatividade, motivação e modernas
tecnologias.
Realizado no Estação Convention Center no mês em que é celebrado o Dia do
Representante Comercial, o Congresso alcançou pleno êxito e superou as expectativas
do Core/PR. O evento contou com apoio do Sistema Fecomercio.

O Core/PR promoveu em 25 de novembro em Guarapuava o curso “Como atrair novos clientes”, ministrado pelo consultor
Adriano da Silva, especialista em gerenciamento e administração, com 31 participantes. Ao longo de 2010 foram promovidos
seis cursos na Capital e 14 cursos no Interior.
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O representante comercial Juliano Antunes Lourenço foi contemplado no sorteio de um carro por ocasião do III Congresso
Brasileiro de Representantes Comerciais, realizado em 15 e 16 de novembro, em Curitiba.
Juntamente com o Sistema Fecomercio, o Core/PR participou das mobilizações de apoio aos seguintes eventos culturais e
sociais: Corrente Cultural | Virada Cultural (3 a 14 de novembro, em Curitiba) e Outubro Rosa, que consistiu na iluminação do
Paço da Liberdade com a cor rosa em solidariedade à campanha de prevenção do câncer de mama.
Uma campanha do Core/PR arrecadou 200 brinquedos, que em 17 de dezembro foram doados ao Lar Moisés e ao Lar Sol Amigo,
juntamente com leite, panetones, doces, biscoitos e roupas. A ação aconteceu em Curitiba e algumas agências regionais.
Também foram doados biscoitos para as crianças atendidas pelo Hospital Erasto Gaertner, Associação do Deficiente Motor e
Asilo São Vicente.

Curso em Guarapuava

O sortudo Juliano Antunes Lourenço

Lar Moisés desenvolve programa
inovador de pais sociais

Lar Sol Amigo abriga 28 menores

A 29ª edição da Oficina de Música de Curitiba acontece de 9 a 29 de janeiro de 2011. Promovida pela Prefeitura e Fundação Cultural de
Curitiba, sob o patrocínio da Petrobras, a Oficina é um dos maiores eventos de música da América Latina, recebendo todos os anos um
grande contingente de alunos de todo o Brasil e de outros países, a procura de aperfeiçoamento com renomados professores brasileiros e
estrangeiros. Este ano o tema será “Celebrando as comunidades”, oferecendo cursos divididos nas áreas erudita e antiga, popular
brasileira, música e tecnologia e música latino-americana, além de cursos que serão desenvolvidos nas Ruas da Cidadania. Os concertos e
performances dos participantes ocupam salas, teatros e espaços urbanos, transformando a cidade em um grande palco para atrações
nacionais e internacionais.
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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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