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MENSAGEM DA DIRETORIA
" O ano de 2018 inicia-se com uma grande expectativa de ser promissor para todas as
áreas da economia brasileira com a melhoria da competitividade, o que nos faz crer
que já passamos pelo período mais difícil.
No CIESP Sul, iremos iniciar uma nova gestão, os diretores e conselheiros eleitos, estão
comprometidos a trabalhar a fim de que nossa entidade continue sendo o Braço forte
da Indústria Paulista, onde os empresários busquem soluções e apoio para os seus
negócios. Daremos continuidade ao trabalho desempenhado ao longo dos últimos
sete anos a frente da diretoria sabendo que temos muito a fazer para o fortalecimento
da Indústria em nosso Estado.
Continuaremos a realizar eventos, cursos, palestras com assuntos de interesse da
classe empresarial e estaremos sempre de portas abertas para recebê-los com as
suas demandas, sugestões e buscaremos soluções para resolvê-los.
De antemão agradeço pelo apoio dos conselheiros e associados e conto novamente
com esta parceria."

Leonardo Ugolini
Diretor Titular
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo Distrital Sul

ACONTECEU

Bachiana Filarmônica Sesi-SP se apresenta na Catedral
da Sé no aniversário de São Paulo
Em comemoração aos 464 anos da cidade de São Paulo, celebrados em 25 de janeiro, a orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP presenteou a capital paulista com
uma apresentação especial gratuita sob regência do maestro João Carlos Martins.
O concerto comemorativo foi realizado na Catedral da Sé, após missa solene celebrada pelo arcebispo Dom Odilo Scherer.
Leia mais

Skaf e Marun, à esquerda: debate sobre um projeto de país. Foto: Helcio Nagamine/Fiesp.

Skaf recebe ministro da Secretaria de Governo
O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, recebeu no dia 16/01, em almoço na sede da
entidade em São Paulo, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. No
encontro, foram debatidos temas como a reforma da previdência e a situação
macroeconômica do Brasil, entre outros.
Leia mais

EM FOCO

FIESP e CIESP prevêm fortalecimento da retomada da
economia em 2018
Análise feita pela Fiesp e pelo Ciesp mostra que em 2018 a economia brasileira
deverá ganhar força. Com a redução do endividamento das famílias e das empresas, condições favoráveis no mercado externo e redução da taxa de juros, há
tendência à expansão do crédito, levando ao aumento do consumo e estimulando
a produção. Também deverá haver manutenção da melhora do mercado de trabalho, com queda da taxa de desemprego e elevação da massa salarial.
Leia mais

Em 2017, indústria paulista tem menor fechamento de
vagas desde 2011
A indústria de São Paulo teve 35 mil postos de trabalho fechados em 2017. Foi o
melhor resultado desde 2011 (quando registrou saldo de – 1.500), sendo consequência de um menor fechamento de postos em relação aos anos anteriores. Os
números fazem parte da Pesquisa de Nível de Emprego do Estado de São Paulo,
realizada pela Fiesp e pelo Ciesp. A variação acumulada do ano foi de – 1.62%, sem
ajuste sazonal. Já a variação apontada para o mês de dezembro de 2017, quando
foram fechadas 33 mil vagas, foi de -1,53 em relação a novembro, também sem
ajuste sazonal.
Leia mais

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

TREINAMENTOS

Espaço com capacidades para atender
todos os tipos de necessidades.

Cursos e palestras empresariais
relaizadas em diversas áreas de
atuação.

Saiba mais

Saiba mais

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns às empresas que completaram mais um ano de existência
no mês de Janeiro!
Que a vivência e experiências adquiridas ao longo destes anos proporcionem cada
vez mais sucesso e conquistas para seus negócios!
MONSANTO DO BRASIL LTDA
www.monsanto.com.br
KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA
www.kap.com.br
MEKAL METALURGICA KADOW LTDA
www.mekal.com.br
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO
www.cesp.com.br
INBRAFE AUTOMACAO PNEUMATICA E HIDRAULICA LTDA
www.inbrafe.com.br
LUF-LUX IND COM ELETRONICA LTDA EPP
www.luflux.com.br
ARKEMA QUIMICA LTDA
www.arkema.com
INSTRUM DO BRASIL IND ELETRONICA LTDA
www.instrumbrasil.com.br
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA
www.ache.com.br
CINTRAFLORA IND, COM E EXP LTDA EPP
www.cintraflora.com.br
XENONIO IND DE EQUIPS MEDICOS LTDA
www.xenonio.com.br
MINERACAO VALE DO JUQUIA LTDA EPP
www.valedojuquia.com.br
STARLUX EQUIPS INDIS LTDA
www.starluxonline.com.br
VIRBAC DO BRASIL IND COM LTDA
www.virbac.com.br
MULTI TOOLS IND COM LTDA
www.multitools.com.br
SATO AUTO-ID DO BRASIL LTDA
SUPPORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
www.supporte.com.br
TECNODENT IND COM LTDA
WESTCON INSTRUMENTACAO INDL LTDA
www.wii.com.br
BLENDING IND COM LTDA
www.blendcoberturas.com.br
3R - IND COM LTDA - EPP
ELANCO SAUDE ANIMAL LTDA
www.novartis.com
SOCCORRO EPI´S & DESCARTAVEIS LTDA
www.soccorro.com.br
CASA DECORARE EIRELI - EPP
DYSTAR IND COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
www.dystar.com
PFIZER BIOSSIMILARES PARTICIP LTDA
www.pfizer.com.br
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