


Caro representante, 
que bom estar na sua companhia!

Nosso boletim informativo ganhou uma versão 
instantânea, e você recebe hoje, o segundo 

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.

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


VITÓRIA DA CATEGORIA
Deputado Federal Alexis

Fonteyne retira PL 5761/19

https://www.core-sp.org.br/noticias/vitoria-da-categoria-deputado-federal-alexis-fonteyne-retira-o-pl-576119


NOTA DE ESCLARECIMENTO

https://www.core-sp.org.br/noticias/nota-de-esclarecimento


NOTA DE ESCLARECIMENTO



UM NOVO OLHAR SOBRE ACORRUPÇÃO, O SEU

Core-SP participa oficialmente do Programa 
Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)

https://www.core-sp.org.br/blog/core-sp-participa-oficialmente-do-programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-pnpc


Clique na imagem e saiba mais sobre essa novidade

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


Cédula profissional poderá chegar ao representante 
pelos Correios; saiba como solicitar o documento

VOCÊ PEDIU FACILIDADE
E AGILIDADE? O CORE-SP FEZ!

https://www.core-sp.org.br/noticias/cedula-profissional-podera-chegar-ao-representante-pelos-correios-saiba-como-solicitar-o-documento


CORE-SP E A PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS

A aderência à LGPD garante mais proteção às 
informações dos representantes comerciais paulistas.

https://www.core-sp.org.br/noticias/core-sp-e-a-protecao-de-dados-pessoais


https://www.core-sp.org.br/termo-de-consentimento


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, e compartilhar oportunidades.

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


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



Clique na imagem e saiba mais sobre essa novidade

Clique na imagem e saiba
mais sobre essa novidade



Clique na imagem e saiba mais sobre essa novidade

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


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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