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

Eli Lilly do Brasil em São Paulo. Foto: Boletim Sustentabilidade FIESP

Eli Lilly investe em desenvolvimento integral
Por meio de voluntariado e investimento social a farmacêutica Eli Lilly, associada
ao CIESP Sul, apoia a primeira infância com programas que fortalecem o papel da
família, da comunidade e da rede intersetorial de serviços, além de oferecer informação de qualidade online e presencial.
Leia mais

Avon do Brasil em São Paulo. Foto: Banco de Imagens Avon

Avon participa de 13º prêmio FIESP de conservação e
reúso de água
Visando boas práticas no reúso eficiente de água, a Avon que é associada ao CIESP
Sul, apresentou o projeto "Renovare Aqua". Este projeto, que lhe rendeu Menção
Honrosa, contempla medidas para redução do consumo e do desperdício gerando
benefícios ambientais, econômicos e sociais.
Leia mais

CONQUISTA

CIESP obtém Liminar contra Greve da Receita Federal
em Guarulhos
Em 19/06 (terça-feira) foi deferida tutela antecipada pleiteada pelo CIESP em Recurso de Apelação interposto contra a União, processo nº 5012870-40.2018.4.03.0000,
destinado a viabilizar o desembaraço aduaneiro de mercadorias no prazo regulamentar no Aeroporto de Guarulhos, conforme trecho da decisão transcrito abaixo :
“Por tais fundamentos, defiro a antecipação de tutela, para determinar a
observância dos prazos legais para o desembaraço aduaneiro, com relação às
associadas da impetrante”.
Para aproveitar a decisão, a empresa deverá apresentar à autoridade alfandegária, declaração de associação, bem como cópia da decisão liminar.
Acesse aqui o teor da Decisão
COMPETITIVIDADE

Acesse o site e entenda mais sobre essa iniciativa do SENAI-SP.
http://industriamaiscompetitiva.sp.senai.br/

EM FOCO

Fiesp pede na Justiça derrubada da tabela de frete
A Fiesp entrou no dia 07/06 (quinta-feira) com pedido na Justiça de mandado de
segurança contra a tabela criada pelo governo federal para estabelecer preços
mínimos para o frete. “Somos contra qualquer tipo de tabelamento. Quem faz preços
é o mercado”, afirma José Ricardo Roriz Coelho, presidente em exercício da Fiesp e
do Ciesp.
Leia mais

Certificado de Origem Digital facilita exportações pra
Argentina e Uruguai
Seminário na Fiesp apresentou detalhes do documento de comércio exterior que
está facilitando negócios e poupando recursos das empresas brasileiras, argentinas
e uruguaias – o chamado Certificado de Origem Digital (COD).
Leia mais
Emita seu Certificado de Origem Digital (COD) no CIESP Sul!
Para mais informações entre em contato conosco:
(11) 5091-4893/99
certificadodeorigem@ciespsul.org.br
http://hotsite.fiesp.com.br/certificado-origem/
MEIO AMBIENTE

Portal de Resíduos da Fiesp e do Ciesp
A Fiesp e o Ciesp desenvolveram uma proposta de Sistema de Logística Reversa de
Embalagens em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), e toda comunicação deste sistema está
disponibilizada no Portal de Resíduos das entidades. No portal você poderá acessar a Bolsa de Resíduos desenvolvida pela Fiesp, os endereços de onde reciclar os
resíduos, os cases de sucesso relevantes da indústria, os acordos setoriais e
Termos de Compromisso vigentes, a legislação específica, estatísticas, publicações e documentos relacionados à área de resíduos.
Portal de Resíduos da Fiesp e do Ciesp:
http://hotsite.fiesp.com.br/residuos-solidos/index.html

AÇÃO SOCIAL
Conheça as pessoas, empresas e entidades que estão colaborando com a
CAMPANHA DO AGASALHO 2018 da Fraternidade Aliança Aca Laurência:

CONDOMÍNIO PALAIS DE SPORTS - da Sra. Patrizia Braga

Faça parte desta causa você também!
Solicite uma caixa para sua empresa através do telefone 11 5091-4898 com
a Sra. Rosemeire ou entregue os agasalhos coletados no CIESP Distrital Sul
na Rua Bernardino de Campos, 145 - Brooklin.

ACONTECEU

Sr. Roberto Marchetti Bedicks, Conselheiro do CIESP Sul, discursando como Paraninfo das turmas.
Foto: Adilson Araújo

Formatura da Escola SENAI “Ary Torres”
No dia 22/06 (sexta-feira), os alunos do SENAI Ary Torres dos Curso de Aprendizagem Industrial de Assistente Administrativo, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica e Mecânico de Usinagem participaram da solenidade de outorga de seus
certificados de conclusão de curso, com a presença do Diretor Titular do CIESP Sul,
Sr. Leonardo Ugolini e do Sr. Roberto Marchetti Bedicks, Conselheiro do CIESP Sul e
Paraninfo das turmas de formandos deste ano.
Veja as fotos aqui

Conselheiros e convidados durante reunião deste mês. Foto: Adilson Araújo

Reunião do Conselho Diretor de Junho
No dia 19/06 (terça-feira), foi realizada a reunião conjunta do Conselho Diretor do
CIESP Distrital Sul com a presença de associados e conselheiros. Nesta oportunidade foi informado que a partir do último dia 07/06, o Sr. José Roberto Roriz Coelho
assumiu interinamente a presidência da FIESP e do CIESP, e também foi falado
sobre o momento político atual e os impostos que têm sido um grande entrave
para os empresários.
Veja as fotos aqui

Participantes durante a palestra. Foto: Érica Sá

Supervisor: A Chave para o sucesso da empresa
No dia 14/06 (quinta-feira), aconteceu no CIESP Sul a palestra abordando a
importância do Supervisor para o sucesso na obtenção de resultados dentro da
empresa. O instrutor apresentou aos participantes competências de gerenciamento e liderança utilizando um método prático que transforma o conhecimento em
ação e gera resultados de curto prazo.
Veja as fotos aqui
Por conta do sucesso da palestra, realizaremos em Julho o:
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE SUPERVISORES
Data: 18/7 à 22/8 (Todas às 4ª feiras)
Horário: 19:00 às 22:00
Carga Horária: 24 horas
Para mais informações e inscrições acesse aqui

Sr. Sylvio de Barros do DEPAR, representando o Sr. José Ricardo Roriz Coelho, Presidente em Exercício da FIESP. Foto: Adilson Araújo

Mobilização Regional de São Paulo em defesa da Lei de
Diretizes Orçamentárias
Dia 08/06 (sexta-feira), foi realizado no SENAI “Mariano Ferraz”, na Vila Leopoldina, a
principal ação de defesa institucional para votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias: a Mobilização Regional de São Paulo. A atividade contou com a participação de alunos, pais, mestres, ex-alunos do SESI e SENAI-SP, empresários e parlamentares. Também prestigiaram o evento o Sr. Leonardo Ugolini, Diretor Titular do
CIESP Sul e o Sr. Sylvio de Barros, Diretor do DEPAR, representando o Sr. José Ricardo Roriz Coelho, Presidente em Exercício da FIESP.
Veja as fotos aqui

Sr. Leonardo Ugolini, Diretor Titular do CIESP Sul, durante evento. Foto: Adilson Araújo

Exporta Zona Sul aponta caminho do comércio internacional para as pequenas empresas
No dia 06/06 (quarta-feira), aconteceu na Sede da ASCP São Paulo o Exporta Zona
Sul que abordou como é possível empresas e negócios pequenos exportarem seus
produtos e explorarem o comércio internacional. Nesta oportunidade estiveram
presentes o Diretor Titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini, o Diretor Regional Adjunto do DEPAR da FIESP na Zona Sul, Sr. Marco Antonio dos Reis e também 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 as fotos aqui
ANIVERSARIANTES DO MÊS

TECELAGEM LADY
www.ladytex.com.br
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS
www.syngenta.com
IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGÓGICAS
www.ibep-nacional.com.br
JUNTAS INDUSTRIAIS PADUA
www.juntaspadua.com.br
W BURGER VÁLVULAS DE SEGURANÇA E ALÍVIO
www.wburger.com.br
LABORATÓRIOS PFIZER
www.pfizer.com.br
CCK AUTOMAÇÃO LTDA
www.cck.com.br
MENEPLAST EMBALAGENS E ARTEFATOS DE PLÁSTICOS
www.meneplast.com.br

NAZKOM INSTRUMENTOS
www.nazkom.com.br
EQUIPAMENTOS CORONA TRATA
www.trata.com.br
MAX CHAMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
www.maxichama.com.br/visao/index.html
ELASTOMAR INÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA
www.elastomar.com.br
DAHLL COMÉRCIO INTERNACIONAL
www.dahll.com.br
MULTI ESPAÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS ARTESANAIS
www.multiespaco.com.br
AVON INDUSTRIAL
www.avon.com.br
GIESECKE+DEVRIENT CURRENCY TECHNOLOGY BRASIL SERVIÇOS
www.gi-de.com
M&G FIBRAS BRASIL
www.grupomg.com.br
ANTENAS FREDY COMÉRCIO E SERVIÇOS
www.spcallcenter.com.br
INDÚSTRIA E COMÉRCIO NORSAL
www.norsal.com.br
LATINI SERVIÇOS EM ASSUNTOS REGULATÓRIOS LTDA
www.latini.com.br
PROJECTOR COMERCIAL
www.projector.net.br
KYN GRUPP CONSULTORIA, INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES
www.kyngrupp.com.br
IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA - EPP
www.idlexpress.com.br
LAAGER TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA
www.laager.com.br
PHARMACIA BRASIL LTDA
www.pfizer.com.br
LHK CONSULTORIA EMPRESARIAL
www.lhkconsultoria.com.br
TÁTICA SOLUÇÕES EM TI
www.taticasolutions.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:

