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Confira as últimas notícias, acontecimentos, eventos, novidades e assuntos
de interesse da indústria e empresários paulistas.
Boa leitura!
CONQUISTAS

Derrubada do veto ao Refis é uma grande e justa vitória
para micro e pequenas empresas, afirma Skaf
O Congresso Nacional derrubou no início deste mês o veto ao Projeto de Lei Complementar 171/15, que permite o parcelamento em 180 meses, com redução de
juros e multas, das dívidas das empresas participantes do Simples Nacional.
Leia mais

Restabelecimento de Liminar da JUCESP sobre
publicação de demostrações financeiras
Comunicamos que através de tutela recursal foi RESTABELECIDA A LIMINAR nos
autos nº 5008176-28.2018.4.03.0000. O Desembargador Federal Souza Ribeiro, do
TRF 3ª Região, restabeleceu a liminar que possibilita aos associados do CIESP, empresas limitadas de grande porte, a não publicação dos balanços e demais demonstrações financeiras, para fins de registro e arquivamento de qualquer ato societário junto à JUCESP.
Leia mais
Para mais informações:
Entre em contato com Fa Sra. Érika Witzel através do telefone (11) 5091-4891
ou do e-mail erika.witzel@ciespsul.org.br

EM FOCO

Indústria paulista cria 10.000 vagas em março,
e 1º trimestre tem melhor desempenho desde 2013
A indústria paulista criou 10.000 postos de trabalho em março, mostra a Pesquisa
de Nível de Emprego da Fiesp e do Ciesp, divulgada na segunda-feira (16/04). O
resultado é superior ao do mesmo mês em 2017 (9.500 novas vagas). No ano, houve
acréscimo de 23.000 postos. É o maior saldo no primeiro trimestre de um ano desde
2013, quando foram criadas 34.500 vagas.
Leia mais

Spread brasileiro custará R$1 trilhão a mais de juros às
pessoas físicas, mostra estudo da Fiesp
Não há dúvida: é o maior do mundo o spread bancário brasileiro, que é a diferença
entre o que os bancos pagam pelo dinheiro captado em depósitos e aplicações e o
quanto cobram de juros nos empréstimos. A demonstração está em pesquisa feita
pela Fiesp, destacada na quarta-feira (25/04) em reportagem do jornal Valor
Econômico, que comparou os dados de países que empregam metodologia semelhante à brasileira para o cálculo do spread.
Leia mais

Evento de lançamento das Propostas de Aprimoramento de Regulamentos Técnicos na América
Latina. Foto: Helcio Nagamine/Fiesp

Fiesp e Ciesp lançam propostas para aprimorar regulamentos técnicos na América Latina
Além da ameaça de uma guerra comercial entre China e EUA, que leva à necessidade de fortalecimento do comércio latino-americano, há um momento favorável
à renegociação do processo de convergência regulatória no Mercosul, diz Thomaz
Zanotto, diretor titular do Departamento de Relações Internacionais e Comércio
Exterior da Fiesp e do Ciesp. Pela primeira vez em anos, Argentina e Brasil realizam
grandes reformas estruturais, perseguem equilíbrio e responsabilidade fiscal e a
abertura comercial.
Leia mais

Marlos Melek fala sobre efeitos práticos da modernização trabalhista. Foto: Divulgação/Fiesp

Juiz fala das mudanças trazidas pela modernização
trabalhista
Foi realizado pela Fiesp e pelo Ciesp o workshop "Modernização trabalhista: o dia a
dia e os diferenciais da nova lei na prática", conduzido pelo juiz do Trabalho Marlos
Melek. Nesta oportunidade ele explicou as alterações da CLT na prática que podem
tornar as empresas mais competitivas.
Leia mais
ACONTECEU

Associados, conselheiros e convidados na Reunião do Conselho deste mês. Foto: Adilson Araújo

Reunião do Conselho Diretor do CIESP Sul
No dia 17/04, foi realizada a Reunião do Conselho Diretor do CIESP Sul que abordou
assuntos de interesse de seus associados e industriais paulistas. Nesta oportunidade também foram entregues os diplomas para os conselheiros da gestão
2018/2021.
Para mais informações e fotos acesse aqui

EVENTO

No próximo dia 24/05 será realizada a outorga do título de Industrial do Ano 2018
em reconhecimento às empresas da região sul de São Paulo que colaboram para
o desenvolvimento de nosso país.
As empresas serão premiadas nas seguintes categorias: Grande Indústria,
Média Indústria, Pequena Indústria, Micro Indústria e Prestador de Serviços à
Indústria.
Nesta mesma oportunidade também serão homenageadas as empresas que
comemoram aniversário de fundação em 2018.
Para mais informações e inscrições acesse aqui
PRODUTOS E SERVIÇOS

CERTIFICADO DIGITAL

CERTIFICADO DE ORIGEM

A assinatura eletrônica imprescindível
para sua empresa.

Exporte os seus produtos com
segurança e praticidade.

Saiba mais

Saiba mais

ESPAÇO PARA EVENTOS

CONVÊNIOS

Espaço com capacidades para atender
todos os tipos de necessidades.

Parcerias com entidades, empresas,
bancos e instituições de ensino.

Saiba mais

Saiba mais

ANIVERSARIANTES DO MÊS

59 ANOS DO CIESP DISTRITAL SUL em defesa da indústria paulista,
e você faz parte desta história!
Confira também as empresas associadas aniversariantes de Abril:
ACRINIL
www.acrinil.com.br
AMERICAN TURBO
ARABERA TRADUÇÕES TÉCNICAS
CARROCERIAS REAL
www.carroceriasreal.com.br
CONSERTO COMÉRCIO E CONSULTORIA AMBIENTAL
www.consertoconsultoria.com.br
DALGAS - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS
www.dalgas.com.br
EXATÉCNICA
www.exatecnica.com.br
FREEDOM COSMÉTICOS
www.freedomcosmeticos.com.br
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
www.fresenius-kabi.com
GROSFILLEX DO BRASIL
www.grosfillex.com.br
HEIDENHAIN BRASIL
MONTEVÉRGINE
www.montevergine.com.br
INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS
www.interlabdist.com.br
M CASSAB
www.mcassab.com.br

METALÚRGICA GIWASI
www.giwasi.com.br
NICROSOL - SOLDAS ESPECIAIS
www.nicrosol.com.br
NOMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
PAJULE EMBALAGENS
www.pajule.com.br
ACTION COACH
www.actioncoach.com
PFIZER MEDICAMENTOS GENÉRICOS
www.pfizer.com.br
PRATARIA SANTA RITA
www.pratariasantarita.com.br
PRINT SOLUTION INFORMÁTICA
www.expertisesolution.com.br
S&E INSTRUMENTOS DE TESTES E MEDIÇÃO
www.seinstrumentos.com.br
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS
www.servmarambiental.com.br
SOB SCHURTER + 0KW DO BRASIL COMPONENTES ELETRÔNICOS
www.sob-brasil.com
SUPERGAUSS PRODUTOS MAGNÉTICOS
www.supergauss.com.br
TALENTOS - UTILIDADES PARA O LAR
www.talentosbrico.com.br
TATE & LYLE BRASIL
www.tlna.com
TELEFONICA BRASIL
www.telefonica.com.br
TERMOGEL - PRODUTOS DE ESTÉTICA
www.termogel.com.br
TERMOSOM DUPLOS VIDROS ISOLANTES
www.termosom.com.br
Parabéns às empresas que completaram mais um ano de existência!
Que a vivência e experiências adquiridas ao longo destes anos proporcionem
cada vez mais sucesso e conquistas para seus negócios!

Para receber nossos informativos por e-mail, cadastre-se aqui
Siga-nos:

