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

Indústria paulista gera 10.500 empregos em janeiro de
2018
A indústria paulista contratou 10.500 trabalhadores em janeiro de 2018,
o equivalente à variação de 0,50% em relação a dezembro. Foi o melhor resultado
para o mês desde janeiro de 2012, nessa base de comparação, segundo a Pesquisa
de Nível de Emprego realizada pela Federação e pelo Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Para se ter uma ideia, a média de contratações
no primeiro mês do ano é de 2.800 postos abertos entre 2005 e 2017.
Leia mais

Formatura da primeira turma do Programa Meu Novo Mundo. Foto: Everton Amaro/Fiesp

Programa Meu Novo Mundo forma primeira turma
A expressão no rosto dos formandos era de muita alegria. Afinal, depois de
três anos de muito esforço, eles se tornaram os primeiros da Grande São Paulo
a concluir o curso de Aprendizagem Industrial de Assistente Administrativo do
Programa Meu Novo Mundo. A solenidade de formatura foi realizada às 16h
da quarta-feira (21/02), no Senai de Osasco. Visivelmente emocionados, os
concluintes eram unânimes ao definir o fim desse ciclo em uma só
palavra: superação.
Leia mais

Reunião na Fiesp em que o professor da USP Helio Zylberstajn analisou impactos da reforma
trabalhista. Foto: Helcio Nagamine/Fiesp

Professor da USP analisa impactos da Reforma
Trabalhista
Dentro da série Repensando o Brasil, reunião na segunda-feira (19/02) na Fiesp
teve como tema. Os Impactos Econômicos e Institucionais da Reforma Trabalhista,
com apresentação a cargo de Hélio Zylberstajn, livre docente pela Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da USP. O 2º vice-presidente da Fiesp,
José Ricardo Roriz Coelho, abriu a reunião. O assunto, afirmou, é de
extrema importância.
Leia mais

BC reduz a Selic, mas precisa atacar os juros para o
tomador final
Na quarta-feira (07/02), o Banco Central definiu o novo valor da taxa Selic em 6,75%
ao ano, redução de 0,25 ponto percentual. Em nota, o presidente da Fiesp e do
Ciesp, Paulo Skaf, pontuou que este é o menor valor da taxa Selic em toda sua
história, mas isso adianta muito pouco, porque os juros para o tomador final no
Brasil ainda estão entre os maiores do mundo.
Leia mais

ACONTECEU

Foto: Adilson Araújo/Agência de Imagens e Notícias

Primeira Reunião do Conselho de 2018
Na terça-feira (20/02), foi realizada no CIESP Sul, a reunião mensal dos diretores da
Entidade, juntamente dos membros do Conselho. Nesta oportunidade foi realizada
a diplomação dos conselheiros para a gestão 2018/2021 e discutidos assuntos de
interesse da área industrial.
Veja fotos

Foto: Érika Witzel e Jairo Herrera/Membros do GRAI

Reunião do GRAI: O poder da Felicidade
Aconteceu no CIESP Sul, dia 20/02 (terça-feira), a reunião do Grupo de
Relacionamento e Apoio à Indústria (GRAI), com a presença de Gaya Machado.
Nesta oportunidade, ela apresentou a felicidade como vantagem competitiva
e os conceitos da ciência da felicidade, gerando reflexões e convidando os
participantes a serem protagonistas na construção de sua felicidade pessoal
e profissional.
Veja fotos
Para mais informações e inscrições: Entre em contato com Érika Witzel,
através do telefone (11) 5091-4891 ou do e-mail erika.witzel@ciespsul.org.br

Foto: Adilson Araújo/Agência de Imagens e Notícias

Lançamento do Grupo de Gestão de Pessoas do CIESP
Na última terça-feira (27/02), foi realizado o Lançamento do Grupo de Gestão
de Pessoas do CIESP Distrital Sul. Nesta oportunidade estiveram presentes
empresários e colaboradores da área de RH buscando novas perspectivas na
área de gestão de pessoas.
Veja fotos
O objetivo
De acordo com o moderador do grupo, o Sr. Mauro Raphael, o objetivo do grupo é
gerar valor agregado ao CIESP, através de grupos de estudo e conteúdos relevantes
ligados a RH e Gestão de Pessoas, bem como, ser um agente de transformação para
novos modelos organizacionais. Além disso, visa também:

•

Formar um grupo de profissionais que atuem como formadores de opinião junto
aos tomadores de decisão relativas a Recursos Humanos nas empresas
associadas ao CIESP;

•

Gerar conteúdos que possam ser utilizados pelas empresas filiadas ao CIESP e
mercado em geral;

•

Discutir temas relativos à área, trocas de experiências, desenvolver estudos e
dirimir dúvidas comuns;

•

Discussões sobre as melhores práticas de Recursos Humanos e divulgação do
conteúdo no site do Grupo, com acesso restrito aos associados;

•

Estabelecimento e fortalecimento de uma rede de fornecedores de produtos de
RH.

A essência desse projeto é “Educar para transformar”, de acordo com Mauro.
Para mais informações e inscrições: Entre em contato com Érica Sá,
através do telefone (11) 5091-4890 ou do e-mail diretoria@ciespsul.org.br

PRÓXIMOS EVENTOS

Dia 21/03/2018 (quarta-feira), será realizado no Espaço Nobre da FIESP, a
14ª Edição do Prêmio Excelência Mulher que trata-se de um dos eventos mais
importantes da indústria paulista, em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher. A finalidade desta premiação é reconhecer mulheres que se destacam em
suas atividades profissionais e em serviços sociais e filantrópicos.
Para mais informações e inscrições acesse aqui

AGENDA

09/03

Técnicas de Feedback para Lideranças e Profissionais de RH
09:00 às 18:00 | Associados R$ 230,00 Não Associados: R$ 367,00
Saiba mais

16 e 23/03

PPCP com Planejamento de Previsão de Vendas e Gestão de
Gargalos de Produção (S&OP / MPS / MRP / CRP / APS)
09:00 às 18:00 | Associados R$ 399,00 Não Associados: R$ 599,00
Saiba mais

19 e 20/03

ISO 9001:2015: Revisão comentada e exemplos para a adequação
18:00 às 22:00 | Associados R$ 399,00 Não Associados: R$ 599,00
Saiba mais

22/03

Como Encantar o Cliente: Melhoria das Técnicas de
Relacionamento e Vendas
09:00 às 18:00 | Associados R$ 230,00 Não Associados: R$ 367,00
Saiba mais

27/03

MASP - Metodologia de Analise e de Solução de Problemas
09:00 às 18:00 | Associados R$ 230,00 Não Associados: R$ 367,00
Saiba mais

Para mais informações e inscrições: Entre em contato com a
Fabiana Samapaio, através do telefone (11) 5091-4885
ou do e-mail eventos@ciespsul.org.br
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,
instituições de ensino e instituições
financeiras para benefícios exclusivos.

Saiba mais

Saiba mais

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns às empresas que completaram mais um ano de existência
no mês de Fevereiro!
Que a vivência e experiências adquiridas ao longo destes anos proporcionem cada
vez mais sucesso e conquistas para seus negócios!
ALPARGATAS S/A
www.alpargatas.com.br
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA
www.alsco.com.br
ARS ELETRONICA INDL LTDA
www.arseletronica.com.br
BRASIL MAGNETS LTDA
www.brasilmagnets.com.br
BURTEC IND COM DE MAQUINAS INDIS LTDA
www.burtec.com.br
DORMER TOOLS S/A
www.dormertools.com
DRAVA METAIS LTDA
www.drava.com.br
FARGON ENGENHARIA E IND LTDA
www.fargon.com.br
GLASSPECAS IND COM EIRELI
www.glasspecas.com.br
LAVAGEM AMERICANA IND DE MAQUINAS LTDA
www.aspo.com.br
MONTANA QUIMICA S/A
www.montana.com.br
PERFIL CONDUTORES ELETRICOS LTDA
www.grupoperlex.com.br
SANAJ INDL LTDA
www.sanaj.com.br
SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
www.schneider-electric.com.br
SOLDAG SOLDAGENS E REVESTIMENTOS IND COM LTDA
www.soldag.com.br

SORABO IND COM DE HELICES LTDA
www.sorabo.com.br
ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA
www.adisseo.com
ALGAR MULTIMIDIA S/A
www.algartelecom.com.br
IMCD BRASIL FARMACÊUTICOS IMP, EXP E REPRESENTAÇÕES LTDA
M TECH DISPLAYS PLASTICOS LTDA EPP
www.mtechdisplays.com.br
MAXIMA PRODUTIVISMO EMPRESARIAL LTDA - ME
www.maximapro.com.br
SOC BRAS DE PROGRAMACAO NEUROLINGUISTICA S/S LTDA
www.pnl.com.br
TRANSLUX - COM DE EQUIPS ELETRONICOS EIRELI EPP
www.transluxeletronica.com.br
TRITON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
www.tritonservicos.com.br

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

