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Confira as últimas notícias, acontecimentos, eventos, novidades e assuntos
de interesse da indústria e empresários paulistas.
Boa leitura!
REPRESENTATIVIDADE
Ao longo deste mês, o Diretor Titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini, participou
do Ciclo de Debates com Presidenciáveis 2018 com o intuito de conhecer as
propostas, representar os interesses das empressas e indústrias associadas ao
CIESP e pleitear ações para a recuperação do setor.
Confira!

Sr. Leonardo Ugolini (à esquerda) e o Senador Álvaro Dias. Foto: Adilson Araújo

“Atual sistema tributário é o responsável pelo colapso
da indústria nacional”, diz Alvaro Dias
No dia 05/07 (quinta-feira), o diretor titular do CIESP Sul participou do debate na
ACSP com o pré-candidato à Presidência da República, Senador Alvaro Dias que
falou em “refundar o Brasil” por meio de reformas como a Política, a Previdenciária
e a Tributária, sendo esta última considerada por ele a mais urgente. Para o
senador, o atual sistema tributário seria o responsável pelo que chamou de colapso da indústria nacional e sua proposta é reduzir a tributação sobre o consumo,
estimulando as vendas na ponta, e implantar uma tributação progressiva sobre a
renda, cobrando mais de quem ganha mais.
Veja fotos

Sr. Leonardo Ugolini, o candidato Sr. Guilherme Afif Domingos e sua esposa. Foto: Adilson Araújo

“O grande problema do País não é econômico, é político”, diz Guilherme Afif
Dando continuidade à sua participação no ciclo de debates, o Sr. Leonardo Ugolini
esteve dia 23/07 (segunda-feira) com outro pré-candidato à Presidência da
República, o Sr. Guilherme Afif Domingos que abordou sobre a crise políltica, segurança pública e reformas. Ao tratar da reforma fiscal (ou federativa), Afif afirmou
que é preciso fazer uma “blitz” de simplificação no país para poder libertar empreendedores, empresários e industriais que estão amarrados. “No Brasil nós regulamentamos tudo. Temos que desburocratizar e ter uma regulação mínima”.
Veja fotos
ACONTECEU

Sr. Leonardo Ugolini com o Maestro João Carlo Martins e convidados. Foto: Adilson Araújo

Entrega do prêmio Colar Carlos de Souza Nazareth
No dia 03/07 (terça-feira), o diretor titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini, participou da entrega do prêmio realizado pela ACSP que simboliza a luta pela liberdade
e pela construção de um futuro justo. Nesta oportunidade, foram premiados a
Estância Climática de Cunha, a Fundação Cásper Líbero, o embaixador Rubens
Ricupero e o maestro João Carlos Martins que dirige a Bachiana Filarmônica do
SESI-SP.
Veja fotos

CONVÊNIOS

Sra. Rosely Ugolini (à esquerda), Sr. Leonardo Ugolini e Sra. Ana Martins do CIEE.

Reunião de Convênios e Novas Parcerias
Aconteceu no CIESP Sul a reunião com a consultora de estágios do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Sra. Ana Martins. Nesta oportunidade, foi abordado
sobre o convênio entre o CIESP e o CIEE e a nova parceria com a Fraternidade Aca
Laurência para atendimento e inserção de jovens carentes no mercado de trabalho.
Para saber os benefícios que você e sua empresa pode obter através de
nossos convênios e parcerias, acesse aqui
AÇÃO SOCIAL

Presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência, Sra. Rosely Ugolini (à esquerda), com membros do
Grupo Hera Artemisul, Centro de Cidadania da Mulher - CCM e Coordenação de Política para Mulheres.

Fraternidade entrega doação de indústria associada ao
CIESP Sul para realização de projeto social
No dia 07/07 (sábado), a presidente da Fraternidade, Sra. Rosely Ugolini, entregou
lãs doadas pela Paramount Têxteis ao Hera Artemisul para serem entregues ao
Centro de Cidadania da Mulher - CCM para a confecção das miniaturas AMIGORUMI,
para geração de renda das mulheres do CCM. Participou da entrega também a Coordenadora de Políticas para Mulheres, Sra. Erika Santanna.

E a Campanha do Agasalho continua:

Sua empresa ou indústria também pode contribuir com esta causa.
Solicite uma caixa para arrecadação!

DESTAQUES

Reunião da Fiesp e do Ciesp com a participação de Luiz Carlos Hauly. Foto: Everton Amaro/Fiesp

“Mãe de todas as reformas”, a tributária deve devolver
condições de crescimento
O deputado federal Luiz Carlos Hauly, relator do projeto da reforma tributária, fez
apresentação sobre o tema na segunda-feira (16/07) em reunião conjunta das diretorias da Fiesp e do Ciesp. “Somos todos favoráveis a que haja uma reforma
tributária o mais rápido possível”, disse ao abrir a reunião o presidente em exercício
da Fiesp e do Ciesp, José Ricardo Roriz. Para a indústria, e para o setor produtivo,
ela é a principal, afirmou.
Leia mais

Tabelamento do frete deve causar impacto de R$ 3,3
bilhões sobre indústria paulista
O impacto do tabelamento do frete sobre a indústria paulista entre os meses de
junho e dezembro de 2018 é estimado em R$ 3,3 bilhões de gasto adicional com
frete (19,8%). Este aumento equivale a um gasto mensal adicional com frete de R$
469,6 milhões, segundo aponta a pesquisa Rumos da Indústria Paulista, realizada
pela Fiesp com a consulta de 400 empresas.
Leia mais

Decisão do STJ traz segurança jurídica ao país
O Ciesp e a Fiesp publicaram nota sobre a recente decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, em relação à posição tomada pelo desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. As entidades
acreditam que merece reconhecimento da sociedade, pois, independentemente
do mérito da questão envolvida, demonstrou agilidade e a busca pela segurança
jurídica que nosso país tanto precisa.

EM FOCO

Liminar conquistada pelo Ciesp destrava exportação
para os Estados Unidos
O Ciesp, por meio de sua assessoria jurídica, obtém, com frequência, liminares que
atuam como um divisor de águas na rotina de muitas indústrias. Um dos destaques foi a liminar conquistada contra a greve da Receita Federal em Guarulhos.
Segundo Kathia Bonna, sócia-proprietária da MBCases, a liminar destravou o envio
de carga para um cliente nos Estados Unidos. “A carga já está com o cliente, e eu
fiquei aliviada. Deu tudo certo, foi fantástico, adorei e fiquei animada para expor
outros problemas que talvez o Ciesp possa, com a força que tem, resolver. Eu fiquei
desesperada, e essa liminar me salvou. É extremamente importante para quem
exporta. Quem não é associado, infelizmente está lá com a carga parada”, destaca
Bonna.
Leia mais

Novo prazo para Solicitação de Auto de Licença de Funcionamento Condicionado
Em vigor desde 14/07/2018, a Lei nº 16.957, de 13 de julho de 2018, da cidade de São
Paulo, passa a determinar que os estabelecimentos de que trata esta Lei (atividades
não residenciais em edificações em situação irregular, dentre elas, as atividades
industriais) só poderão solicitar o Auto de Licença de Funcionamento Condicionado
até o dia 31 de dezembro de 2021, retroagindo seus efeitos à legislação em vigor.
Para mais informações Leia aqui
LEMBRETE

Sua empresa já possui o Selo de Associado ao CIESP?

Criamos em 2016 o Selo de Associado para que as empresas utilizem em seus materiais institucionais como site, folders, e-mails e correspondências. O objetivo é de
fortalecer nossa parceria e reconhecer sua confiança na maior entidade representativa do setor industrial da América Latina.
Se sua empresa é associada e ainda não recebeu o selo ou deseja obter o selo
atualizado de 2018, acesse aqui, preencha com o número de inscrição social,
com o CNPJ e siga as instruções.

Qualquer dúvida entre em contato conosco através do
telefone 11 5091-4890 ou do e-mail diretoria@ciespsul.org.br.

PRODUTOS & SERVIÇOS

Quais as vantagens de ser associado ao CIESP?
Descubra o que o CIESP pode fazer pela sua empresa:

ÁREAS TÉCNICAS
Uma equipe de profissionais especialistas para apoiar e representar as
indústrias e empresas associadas de
diferentes portes e segmentos.
Saiba mais

CONVÊNIOS
Parcerias com instiuições de ensino,
bancos, empresas e entidades para
aquisição de vantagens e descontos
exclusivos.
Saiba mais

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos e palestras em diversas áreas
com certificado de conclusão, ministrados por instrutores qualificados e descontos de até 35% para associados.
Saiba mais

CERTIFICADO DIGITAL
Assinatura eletrônica para validação e
segurança de transações via internet
com até 20% de desconto para associados do CIESP.
Saiba mais

CERTIFICADO DE ORIGEM
Documento para tratamento preferencial das exportações para países com
os quais o Brasil possui acordo de
comércio, com valores diferenciados.
Saiba mais

ESPAÇOS PARA EVENTOS
Salas e auditórios com capacidades
variadas para atender todos os tipos de
eventos com valores diferenciados para
associados.
Saiba mais

ENCONTROS DE NEGÓCIOS
Eventos gratuitos regionais voltados
para os associados apresentarem sua
empresa, realizar networking e
expandir seus negócios.
Saiba mais

APLICATIVO INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Ferramenta para que as indústrias conheçam melhor o mercado, ampliem
seu espectro comercial, aumentem sua
produção e suas vendas.
Saiba mais

GRUPO DE RELACIONAMENTO E APOIO À
INDÚSTRIA - GRAI

Especialistas de diferentes áreas que
atuam para fortalecer à indústria e
fomentar negócios entre os associados.
Saiba mais

LIMINARES
Mandatos de segurança e Liminares,
conquistados por meio da assessoria
jurídica do CIESP, defendendo os interesses de seus associados.
Saiba mais

CONTE CONOSCO SEMPRE!
Para utilizar um destes serviços exclusivos, entre em contato conosco através do
telefone 11 5091-4890 ou do e-mail diretoria@ceispsul.org.br.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
www.sanval.com.br
FUJIFILM DO BRASIL LTDA
www.fujifilm.com.br
NEOREX DO BRASIL LTDA
www.neorex.com.br
PEXTRON CONTROLES ELETRÔNICOS LTDA
www.pextron.com.br
KRON INSTRUMENTOS ELÉTRICOS LTDA
www.kron.com.br
ELETRO-STAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
www.daisa.com.br
TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA
www.teb.com.br
CARCI APARELHOS CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI
www.carci.com.br
IPIRANGA AÇOS ESPECIAIS S/A
VOESTALPINE BOHLER WELDING SOLDAS DO BRASIL LTDA
www.btwbr.com.br
ZELOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
www.zeloso.com.br
METALÚRGICA ORCA LTDA
www.metalorca.com.br
MATEBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
www.matebo.com.br
ROLLMATIC DO BRASIL LTDA
www.rollmatic.com.br
JC MARQUES & CIA LTDA
www.jcmembalagens.com.br
PROTHEMO PRODUTOS HEMOTERÁPICOS LTDA
www.prothemo.com.br
SCHERING DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA
www.schering.com.br
UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S/A
www.vidrosubv.com.br

TECNOTRAFO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
www.tecnotrafo.com.br
PRODUTOS ELETRÔNICOS METALTEX LTDA
www.metaltex.com.br
PLÁSTICOS SELONIT LTDA
www.selonit.com.br
ATLÂNTICA INDÚSTRIA DE SEPARADORES LTDA
www.atlanticaseparadores.com.br
SMEX COMPOSTOS PLÁSTICOS LTDA
www.smex.com.br
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA
www.kemira.com.br
VACECHI IND METALÚRGICA EIRELI - EPP
www.vacechi.com.br
JAYR PUCCI FILHO (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)
www.impisabrasil.com.br
WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
www.pfizer.com.br
NESTLÉ WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
www.nestle-waters.com
AVON COSMÉTICOS LTDA
www.avon.com.br
TESLA SISTEMA DE VISÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP
www.teslaautomacao.com.br
VIA CAFÉ BRASIL EIRELI
www.rscafe.com.br
RENOTECH PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
www.renotech.com.br
MULTISERV TECNOLOGIA EIRELI - ME
www.multiservtecnologia.com.br
SPP DA ROCHA CONSULTORIA (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL)
www.labfinder.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:

