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

Equipe de polo aquático realizando jogo em piscina recém inaugurada. Foto: Adilson Araújo

SESI inaugura piscina semi-olímpica
No dia 31/08 (sexta-feira), o diretor titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini, participou da festa de inauguração da piscina semi-olímpica do Sesi Vila das Mercês que
contou com uma programação especial gratuita e aberta a toda a comunidade,
com oficinas de dança, pintura, mágica, brinquedos infláveis, intervenções culturais, aulas abertas de musculação, pilates, ginástica, ritmos de dança, workshop
de nutrição e muito mais.
Veja fotos

Sra. Rosely Ugolini e a Sra. Rita Campagnoli com o Sr. Leonardo Ugolini. Foto: Adilson Araújo

Encontro de importação e exportação reúne indústrias
brasileiras
No dia 27/08 (segunda-feira), o diretor titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini,
participou do encontro que reuniu indústrias brasileiras de pequeno e médio
portes que querem exportar. Nesta ocasião, as indústrias participaram de rodadas
de negócios com empresas comerciais exportadoras, para que estas as representem no mercado internacional. Estiveram presentes também a Presidente da
Fraternidade Aliança Aca Laurência, Sra. Rosely Ugolini, e a Presidente do CECIEx,
Membro do Conselho Deliberativo da ACSP e Diretora Adjunta de Relações Internacionais e Comércio Exterior do CIESP, Sra. Rita Campagnoli.
Veja fotos

Diretores e Conselheiros durante reunião. Foto: Adilson Araújo

Reunião do Conselho Diretor de Agosto
No dia 21/08 (terça-feira), foi realizada a reunião conjunta do Conselho Diretor do
CIESP Distrital Sul com a presença de associados e conselheiros. Nesta oportunidade foram entregues Diplomas para os novos associados e tratado de assuntos de
interesse dos participantes.
Veja fotos

Sr. Leonardo Ugolini e membros do CPAM-10. Foto: Adilson Araújo

CPAM-10 comemora 18 anos de existência
No dia 21/08 (terça-feira), aconteceu na Uniítalo a comemoração do 18º aniversário
do Comando de Policiamento de Área Região Dez (CPAM-10), que trata-se de uma
das divisões estruturais e operacionais da Polícia Militar do Estado de São Paulo
(PMESP), responsável pela Zona Sul. Nesta solenidade, além de prestigiar os 18
anos de existência do comando, os policias foram parabenizados e condecorados
por seu trabalho e atuação. Estiveram presentes prestigiando o evento também
Guarda Civil Metropolitana (GCM).
Veja fotos

Sr. Leonardo Ugolini durante visita às instalações do SENAI. Foto: Adilson Araújo

Visita ao SENAI "Armando de Arruda Pereira"
No dia 17/08 (sexta-feira), foi realizada uma visita ao SENAI "Armando de Arruda
Pereira", referência em indústria 4.0, com a presença do diretor titular do CIESP Distrital Sul, Sr. Leonardo Ugolini, juntamente de colaboradores, associados e conselheiros da Entidade. Nesta oportunidade os participantes tiveram uma breve apresentação sobre a escola e na sequência visitaram suas instalações obtendo informações detalhadas das tecnologias desenvolvidas.
Veja fotos

SMembros da AESB. Foto: Adilson Araújo

Reunião Mensal Ordinária da AESB
No dia 06/08 (segunda-feira), foi realizada a reunião mensal ordinária da Associação de Ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira Paulo Ernesto Tolle (AESB), a
qual faz parte o associado do CIESP Sul, Sr. Paulo Ancona da empresa Ancona Ferramentaria de Precisão. O intuito desta reunião é devolver à sociedade parte do
que conquistaram e desenvolveram movidos pela gratidão e diferença que essa
escola fez em suas vidas.
Veja fotos

NOVIDADE

José Vicente Marino (Crédito: Foto de Arthur Nobre, via www.meioemensagem.com.br)

Novo Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral da Avon
Brasil assume em Setembro
A Avon, associada do CIESP Distrital Sul, comunicou há alguns dias que, David
Legher, Vice-presidente Sênior e Gerente Geral para o mercado da América do Sul,
decidiu seguir um novo capítulo em sua carreira e agora em Setembro, José Vicente
Marino assume o cargo de Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral da Avon Brasil,
reportando diretamente à Jan Zijderveld, CEO da AVON. Com experiência extensa
como diretor geral, com vendas diretas, consumo e planejamento estratégico,
Marino chega à função com o desafio de acelerar o crescimento da companhia no
país. Ele já passou por empresas como Natura, onde atuou como COO e membro
do Comitê Executivo e liderou a estratégia multi-canais e multi-marcas da empresa.
Também trabalhou na Johnson & Johnson como diretor comercial, VP de desenvolvimento do consumidor na América Latina e liderou a operação brasileira da
companhia como presidente.
Deixamos registrado nossos agradecimentos ao Sr. David por sua
jornada de 17 anos de sucesso na Companhia e desejamos as
boas vindas a Sr. José Vicente.
PARCERIAS

Convênio entre CIESP e SENAI concederá descontos em
cursos presenciais
Com o objetivo de contribuir para a melhoria da competitividade da indústria, o
Ciesp firmou convênio com o Senai-SP para mapear demandas e oferecer cursos
presenciais de FIC – Formação Inicial e Continuada de curta duração (cursos livres)
e serviços de tecnologia (assessorias, consultorias, serviços laboratoriais, entre
outros) com preços reduzidos em 15% nos valores praticados pelo Senai-SP.
Para mais informações acesse aqui

AGENDA
Confira nossos próximos TREINAMENTOS e EVENTOS!

14/09/2018 - Lean Manufacturing
Venha aprender e colocar em prática conceitos básicos da
Manufatura Enxuta.
Mais informações
18/09/2018 - Como Selecionar e Recrutar Pessoas
Aprenda técnicas para um adequado recrutamento e
seleção de pessoas.
Mais informações
19/09/2018 - Palestra: Sistema de Logística Reversa
Apresentação do Termo de Compromisso com a SMA e
CETESB.
Mais informações
20 e 21/09/2018 - Técnicas Avançadas em Vendas
Alcance suas metas de vendas através de fórmulas e técnicas eficazes e assertivas.
Mais informações
26/09/2018 - Formação e Liderança de Equipes de
Alto Desempenho
Saiba como promover a motivação de sua equipe estimulando um rendimento maior de resultados.
Mais informações
28/09/2018 - Analista de Comércio Exterior
Obtenha os conhecimentos essenciais sobre o processo de
exportação na teoria e prática.
Mais informações

Valores diferenciados para associados ao CIESP.
Vagas Limitadas!

CONQUISTA

Liminar referente à Compensação de Estimativas de
IRPJ e CSLL é deferida
Em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela FIESP e pelo CIESP, foi deferida
medida liminar em 27/08/2018, para assegurar a manutenção do direito de compensar os recolhimentos por estimativa de IRPJ e CSLL até o final do ano-calendário
de 2018, afastando os efeitos da Lei nº 16.370/2018 que havia vedado essa compensação. A liminar vale para as indústrias, associadas do CIESP ou filiadas a sindicato
vinculado à FIESP, sediadas no âmbito de jurisdição da Justiça Federal de São
Paulo, que alcança os Municípios de São Paulo, Caieiras, Embu Guaçu, Francisco
Morato, Franco da Rocha, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra.
Recorreremos para ampliar a abrangência territorial a todo o Estado de São Paulo.
Ressaltamos que tal decisão ainda não é definitiva, cabendo recurso da União Federal, razão pela qual devem as empresas avaliar, com seus assessores jurídicos e
contábeis, eventuais medidas de prevenção de passivos, como o provisionamento.
Para o inteiro teor da medida liminar, acesse aqui

CPRB - Tutela antecipada concedida - Manutenção dos
setores até dezembro deste ano
O CIESP ingressou com Mandado de Segurança Coletivo, objetivando concessão de
liminar para que nossos associados permanecessem na CPRB até o fim do
ano-calendário de 2018, afastando os efeitos da revogação decorrente da exclusão
dos diversos setores industriais do regime tributário da contribuição previdenciária
sobre receita bruta – CPRB, a partir de 01/09/2018, em virtude da Lei nº 13.670/2018.
O Departamento Jurídico do CIESP - DEJUR - obteve em 03/09/18, em grau de
recurso junto ao TRF3, a manutenção das empresas associadas no regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, nos termos da Lei nº
12.546/2011, afastando os efeitos da Lei nº 13.670/2018, até o término do presente
ano de 2018.
O processo tramita na 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob nº
5018908-68.2018.4.03.0000.
Lembramos que a decisão é em grau liminar, sendo que o Juízo ainda irá examinar o mérito do pedido.
Para o inteiro teor da medida liminar, acesse aqui

DESTAQUES

China deve importar US$ 10 trilhões nos próximos cinco anos. Foto: Helcio Nagamine/Fiesp

Derex realiza primeira ação de preparação para a China
International Import Expo (CIIE) 2018
Empresários com malas prontas para embarcar para a principal feira de negócios
do ano, a China International Import Expo (CIIE), participaram na manhã de quarta-feira (29/08) do seminário “Go Asia: destino China”, a primeira ação de preparação da Fiesp e do Ciesp para a missão empresarial, que ocorrerá entre os dias 2 e
11 novembro, em Xangai. Na avaliação do presidente em exercício da Fiesp e do
Ciesp, José Ricardo Roriz, o encontro serviu como importante termômetro para
quantificar e qualificar a já consolidada parceria entre Brasil e China.
Leia mais

Roriz no workshop: “O que existe hoje é uma primarização da balança comercial”. Foto: Ayrton Vignola/Fiesp

‘Temos que nos preocupar com o futuro’, diz Roriz em
workshop sobre tecnologia e competitividade
Tempo de preparar as bases para crescer num mundo cada vez mais competitivo.
Com essa proposta de avanço, foi realizado, na sexta-feira (24/08), na sede da Fiesp
e do Ciesp, em São Paulo, o workshop “Oportunidades Tecnológicas e Competitividade”. O evento foi aberto pelo presidente em exercício da Fiesp e do Ciesp, José
Ricardo Roriz Coelho.
Leia mais

EM FOCO

Pesquisa inédita mostra como indústrias veem as
fintechs
Elas ainda são desconhecidas das empresas, mas não param de crescer no país. Na
prática startups que trabalham para inovar na oferta de serviços financeiros, as
fintechs foram tema de dois eventos na terça-feira (21/08), na sede da Fiesp e do
Ciesp, em São Paulo. Assim, foi realizado o “Seminário Fintechs – Novas soluções
financeiras para seu negócio” e uma rodada de atendimento aos empreendedores.
Leia mais

Aumentam contestações à Previdência relativas ao FAP
Aumentou de 7 em 2017 para 1.109 neste ano o número de contestações relativas
ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP) analisadas pela Previdência. Isso se deve à
exclusão do FAP de acidentes de trajeto sofridos pelos trabalhadores. As informações, a partir da análise de dados obtidos no site do órgão, são do jornal Valor
Econômico, em notícia publicada na terça-feira (21/08).
Leia mais

Seminário e pesquisa discutem blockchain
Hora de acelerar o passo. Com essa proposta de avanço, foi realizado, na tarde de
segunda-feira (20/08), na sede da Fiesp e do Ciesp, em São Paulo, o seminário “O
Blockchain na indústria: na direção de uma economia digital”. O evento foi aberto
pelo presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz, com a participação da
vice-ministra de Assuntos Econômicos e Política Climática da Holanda, Mona Keijzer. Conforme pesquisa sobre o tema realizada pela Fiesp, apenas 0,7% das empresas está implementando a tecnologia no momento.
Leia mais

ANIVERSARIANTES DO MÊS

PERLEX PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA
www.grupoperlex.com.br
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
www.allergan.com.br
METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA
www.metalmag.com.br
GRÁFICA RUBAIYAT LTDA
www.graficarubaiyat.com.br
MEDICAL CIRÚRGICA LTDA
www.medcir.com.br
OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EIRELI
www.oxigel.com.br
DICORTE FERRAMENTAS LTDA
www.dicorte.com.br
OGC MOLAS INDIS LTDA
www.ogcmolas.com.br
MOTOVENT EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO LTDA
www.motovent.com.br
NICOLS INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI
www.nicols.com.br
PANIFICADORA E CONFEITARIA SCHOENFELDER EIRELI ME
MACCO MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA
www.macco.com.br
SOLVENTEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
www.solventex.com.br
METALÚRGICA NAIRI EIRELI
www.nairi.com.br
CEMAR MECÂNICA DE PRECISÃO LTDA
www.cemar.ind.br
MICRODONT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA
USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO LTDA
www.microdont.com.br
THOMAS TÉCNICA COMERCIAL DE ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO LTDA
www.thomastecnica.com.br

COTÉRMICO INDÚSTRIA DE PRODUTOS TÉRMICOS LTDA
www.cotermico.com.br
SAGUARAGI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
www.saguaragi.com.br
PRINCETON LEMITAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
www.princetondobrasil.com.br
TRAV EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IND COM LTDA
BRIGHTON BEST INTERNATIONAL (BRASIL) COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA
www.brightonbest.com.br
RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
www.relm.com.br
META RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA
www.grupometarh.com.br
TFM COMERCIAL LTDA EPP
www.hidramac.com.br
AMERICAN CLASSIC VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - EPP
CARVALHO DE BRITTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
www.carvalhodebritto.adv.br
DAIRY PARTNERS AMÉRICAS MANUFACTURING BRASIL LTDA
DAIRY PARTNERS AMÉRICAS BRASIL LTDA
IPREMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS PROMOCIONAIS LTDA
www.ipremi.com.br
YOKOGAWA AMÉRICA DO SUL LTDA
www.yokogawabrasil.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:

