


Caro representante,  

que bom estar na sua companhia! 

 

Nosso boletim informativo ganhou uma versão 

instantânea, e você recebe hoje, o primeiro número 

desta novidade que busca tornar, ainda melhor, a 

parceria entre nós. 

 

Ele é totalmente interativo e para você ter acesso a 

mais informações e conteúdos, basta clicar em 

cada uma das imagens do PDF. 

 

Essa ação te levará à íntegra da notícia relacionada, 

no portal do CORE-SP, sem a necessidade de 

pesquisa em sites de busca ou da barra de 

endereços do seu navegador. 

 

Esperamos que a leitura seja agradável e 

desejamos um dia repleto de bons negócios. 

 



Clique na imagem e saiba mais sobre essa novidade 

https://www.core-sp.org.br/representante/cadastro
https://www.core-sp.org.br/representante/cadastro


Saiba mais clicando aqui! 

https://www.core-sp.org.br/noticia/core-sp-institui-a-forma-de-pagamento-em-debito-ou-credito-para-anuidades-e-demais-contribuicoes-derivadas
https://www.core-sp.org.br/noticia/core-sp-institui-a-forma-de-pagamento-em-debito-ou-credito-para-anuidades-e-demais-contribuicoes-derivadas


https://soundcloud.com/core-sp/corecast-ep01-a-nao-retencao-do-imposto-de-renda-sobre-a-indenizacao-112
https://soundcloud.com/core-sp/corecast-ep01-a-nao-retencao-do-imposto-de-renda-sobre-a-indenizacao-112


https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2227703
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2227703


Desde o dia 08/11, o Core-SP vem lutando contra a aprovação do Projeto de Lei 
5761/2019 proposto pelo deputado Alexis Fonteyne (NOVO), que altera as regras para o 
recebimento da devida indenização em virtude do rompimento unilateral do contrato de 
prestação de serviço – hoje correspondente a 1/12 de todos os ganhos obtidos durante o 
período de vigência do documento. 
 
No intuito de defender os direitos da categoria e uni-la, a fim de obter a manutenção 
deste – e de outros direitos – criamos a campanha Sou Contra que, além do adesivo 
personalizado, também ganhou um Tema para perfil nas redes sociais. 
 
Para mostrar que estamos juntos nessa jornada em busca de respeito e valorização 
profissional, clique na imagem abaixo e fortaleça nossa campanha. Você será direcionado 
ao site twibbon.com. Ele é seguro e em poucos segundos você terá acesso ao tema da 
campanha para que possa inserir sua foto e enviá-la para suas redes sociais.  
 
Nós, do Core-SP, seguimos lado a lado com você. 
 

Core-SP  lança campanha contra  
Projeto de Lei nº 5.761/2019 

https://twibbon.com/Support/sou-contra-pl-57612019-2
https://twibbon.com/Support/sou-contra-pl-57612019-2


https://www.core-sp.org.br/noticia/anuidade-2020
https://www.core-sp.org.br/noticia/anuidade-2020


https://www.core-sp.org.br/cursos
https://www.core-sp.org.br/cursos


http://www.leidominutoseguinte.mpf.mp.br/
http://www.leidominutoseguinte.mpf.mp.br/


Clique na imagem e Participe da Pesquisa. 
É rápido e ajudará a construir o futuro da 
representação comercial de nosso Estado. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXsSHECB50evgYxpRW9BVl73ozu__r_2BywPZNVeF4ivy2jQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXsSHECB50evgYxpRW9BVl73ozu__r_2BywPZNVeF4ivy2jQ/viewform


https://www.core-sp.org.br/programa-de-beneficios
https://www.core-sp.org.br/programa-de-beneficios


https://www.facebook.com/Coresaopaulo
https://www.instagram.com/coresaopaulo/?hl=pt-br
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132435516&text=Quero%20receber%20as%20%C3%BAltimas%20not%C3%ADcias%20do%20CORE-SP%20pelo%20WhatsApp!
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132435516&text=Quero%20receber%20as%20%C3%BAltimas%20not%C3%ADcias%20do%20CORE-SP%20pelo%20WhatsApp!
https://www.instagram.com/coresaopaulo
https://facebook.com/Coresaopaulo
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