


Caro representante, seja bem-vindo a mais uma edição 
da versão instantânea de nosso informativo.

Por meio dessa ferramenta, você ficará a par de tudo o 
que acontece no Conselho.

Basta clicar nas manchetes escritas no PDF para 
acessar a íntegra das notícias publicadas em nosso 

portal.

Um profissional antenado está sempre preparado
para as mudanças no mercado e, certamente,

alcançará bons resultados na carreira.

Então, é só clicar e saber mais a respeito de 
campanhas, novas tecnologias adotadas, setores 

implementados recentemente, parcerias, entre outras 
notícias relevantes.

É assim que o elo do Core-SP com seus registrados se 
torna cada vez mais forte.

Boa leitura!



ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO CORE-SP

REGISTRAR FISCALIZAR JULGAR ORIENTAR NORMATIZAR

✓ Promover o registro profissional;

✓ Fiscalizar o exercício da profissão;

✓ Julgar infrações e impor penalidades conforme a legislação;

✓ Normatizar o exercício da representação comercial;

✓ Orientar representantes comerciais e empresas representadas

sobre os direitos e deveres inerentes à profissão.

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


.

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


Clique na imagem e saiba mais

BALCÃO DE OPORTUNIDADES

O Core-SP conta agora com um Balcão
de Oportunidades, no qual empresas

e representantes comerciais
podem se conectar.

https://www.core-sp.org.br/balcao-de-oportunidades


3º PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITOS PARA O

SISTEMA CONFERE/CORES

https://www.core-sp.org.br/noticias/refis-2021


RECONHECIMENTO AOS
PROFISSIONAIS PAULISTAS

O Core-SP tem a honra de reconhecer profissionais que,
certamente, vêm construindo um legado para as futuras

gerações de representantes comerciais.

https://www.core-sp.org.br/noticias/reconhecimento-aos-profissionais-paulistas


PLANTÃO JURÍDICO CORE-SP

O Core-SP disponibiliza uma equipe jurídica de 
plantão, todos os dias, respondendo as perguntas 
e orientando os representantes comerciais sobre 
os problemas que vem enfrentando junto às suas 

representadas.

Contato:
juridico@core-sp.org.br

https://www.core-sp.org.br/noticias/core-sp-estabelece-novas-diretrizes-para-a-retomada-gradual-de-suas-atividades-presenciais


.

https://www.core-sp.org.br/noticias/core-sp-lanca-certidao-eletronica-novidade-e-mais-uma-entrega-da-transformacao-digital-do-conselho


.

https://www.core-sp.org.br/noticias/parceria-com-sebrae-e-senac-oferece-curso-de-aperfeicoamento-profissional-aos-representantes-comerciais


https://www.core-sp.org.br/noticias/conselho-federal-publica-resolucao-sobre-medidas-de-prorrogacao-de-prazos-e-isencao-de-acrescimos-legais


https://www.core-sp.org.br/noticias/core-sp-amplia-contato-via-telefone-na-fase-vermelha


Para representar bem sua marca,
contrate somente um representante

comercial registrado no Core-SP.

https://www.core-sp.org.br/consulta-de-situacao


Core-SP lança novo Serviço
de Informações Geográficas

para Fiscalização

https://www.core-sp.org.br/noticias/core-sp-lanca-novo-servico-de-informacoes-geograficas


CORE-SP EM ATUAÇÃO

O Conselho vem desenvolvendo ações para garantir
que qualquer alteração na Lei nº 4.886/65 não viole
direitos adquiridos dos representantes comerciais.

https://www.core-sp.org.br/noticias/core-sp-promove-encontro-com-deputados-federais-em-brasilia


EM BUSCA DA ISENÇÃO DO IPI PARA 
REPRESENTANTES COMERCIAIS

Iniciativa visa facilitar a aquisição de veículo automotor
pela categoria e foi pauta de encontro deste Conselho com

o Deputado Federal Darcy de Mattos, autor do Projeto
de Lei 981/2019, e demais parlamentares.

https://www.core-sp.org.br/noticias/em-busca-da-isencao-de-ipi-sobre-os-automoveis-para-o-rc


https://www.core-sp.org.br/noticias/anotacao-do-registro-profissional-na-carteira-de-identidade-poupatempo


https://www.core-sp.org.br/noticias/sistema-conferecores-veicula-campanha-seja-contra-o-pl-no-57612019


Entenda as consequências 
danosas de uma possível 
aprovação do
PL N° 5.761/2019, e saiba
por que é tão importante 
manifestar-se
contrariamente.

Se aprovado, o projeto de lei 
põe em risco diversos direitos 
e garantias já conquistadas 
pelos representantes 
comerciais.

https://www.core-sp.org.br/noticias/entenda-as-consequencias-danosas-de-uma-possivel-aprovacao-do-pl-n0-57612019


https://www.core-sp.org.br/noticias/representantes-comerciais-de-todo-estado-se-posicionam-contra-o-pl-no-57612019


Eventos Core-SP

https://www.core-sp.org.br/noticias/programa-conexao-seccionais-chega-a-bauru-marilia-e-a-capital-paulista


Na palma da sua mão.

Agora, todas as novidades referentes à rotina
do Conselho e ao universo da representação

comercial, chegam diretamente à tela
do seu smartphone.

É só clicar nos ícones abaixo e
confirmar o cadastro ou seguir a página.

Não demora nem um minuto.

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/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCOT_xwrQrpl_uu8MFl_EzWQ
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