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

90 anos em defesa da indústria paulista,
e você faz parte desta história!
Clique no vídeo acima e veja a mensagem do presidente Paulo Skaf.

PARABÉNS às indústrias que são o braço forte do nosso país!
O dia 25 de maio foi escolhido como Dia da Indústria em homenagem ao patrono
da indústria nacional, Roberto Simonsen, que faleceu em 25 de maio de 1948.
Clique no vídeo acima e confira a nossa homenagem nesta data especial.

Clique no vídeo acima e confira as notícias da Entidade.

AÇÃO SOCIAL

Crianças atendidas pelas ações da MCassab. Foto: Acervo MCassab

MCassab: Compromisso com o hoje e o amanhã é lema
de engajamento em projetos sociais
A MCassab, empresa associada ao CIESP Sul que completou 90 anos de existência,
além de ser tradicionalmente reconhecida ao longo deste período pelo seu empreendedorismo e qualidade em agronegócios, distribuição de químicos,
utensílios, varejo e atacado, vem ganhando cada vez mais destaque não só no
mundo dos negócios, mas também no coração da sociedade através de seu engajamento social focado em ações nas áreas da educação, cultura, cidadania, saúde
e pesquisa.
Para mais informações sobre seus projetos sociais acesse aqui
MCassab recebe Prêmio de Indústria Solidária
Como forma de reconhecimento deste legítimo engajamento social, no último dia 24/05 o Sr. Mario Cutait,
Diretor e representante da empresa, recebeu o prêmio
de Indústria Solidária durante a Solenidade de Outorga
do Industrial do Ano 2018.

CONQUISTA

LIMINAR CETESB – Licenciamento Ambiental e Cadri
CIESP e FIESP conquistam liminar que impede a CETESB de aplicar e modificar o cálculo
de preços para o licenciamento ambiental e Cadri. Com esta liminar, os associados ao
CIESP e os filiados à FIESP estão assegurados e não devem se submeter ao referido
aumento para fins de cálculo do licenciamento ambiental (Licença Ambiental Prévia,
Licença de Instalação, Licença de Operação e respectivas renovações).

Segue link com o teor da Decisão – Acesse aqui
Para mais informações:
Entre em contato com Fa Sra. Érika Witzel através do telefone (11) 5091-4891
ou do e-mail erika.witzel@ciespsul.org.br

EM FOCO

FIESP debateu homologação de sentença arbitral
estrangeira
O Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp (Conjur), debateu
na última segunda-feira (28/05) a “Homologação de Sentença Arbitral Estrangeira”.
Quem tratou do tema foi José Carlos de Magalhães, vice-presidente do Conselho
Superior da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp.
Leia mais

Nível da atividade da construção paulista volta a ter
queda
O Nível de atividade em relação ao mês anterior do setor de construção paulista
teve nova baixa em abril, para 44,7 pontos (contra 47), e voltou praticamente para o
mesmo nível de fevereiro (44,6 pontos). Apesar da baixa, o indicador apresenta
ampla melhora em relação à pontuação de abril de 2017, quando registrou 38,8
pontos.
Leia mais
ACONTECEU

Sr. Leonardo Ugolini com o Sr. Roberto Mateus Ordine e o Profº Roberto Macedo na palestra.
Foto: Adilson Araújo

Palestra "Desafios do Brasil", com Geraldo Alckmin
No dia 28/05, o Diretor Titular do CIESP Distrital Sul, Sr. Leonardo Ugolini, esteve
presente na palestra "Desafios do Brasil" realizada por Geraldo Alckmin na Associação Comercial de São Paulo. A palestra foi realizada durante sessão plenária da
ACSP conjunta com encontro do Conselho Político e Social da entidade, coordenado pelo ex-senador Jorge Bornhausen.
Acesse aqui para visualizar fotos

Sr. Leonardo Ugolini e Sr. Marco Antonio dos Reis durante palestra do congresso na Fiesp.
Foto: Adilson Araújo

MPI: Congresso da Micro, Pequena e Média Indústria
Nos dias 27 e 28/05 foi realizado na FIESP a 13ª edição do Congresso da Micro,
Pequena e Média Indústria (MPI). O evento apresentou palestras, debates e workshops variados. Nesta oportunidade estiveram presentes o presidente da Fiesp,
Paulo Skaf, o diretor titular do CIESP Distrital Sul, Sr. Leonardo Ugolini e o Sr. Marco
Antonio dos Reis, Diretor Regional Adjunto do Departamento de Ação Regional –
DEPAR da FIESP na Região da Zona Sul.
Acesse aqui para mais informações e fotos

Apresentação da banda juvenil da ONG Vivendo com Arte de Paraisópolis e Jardim Colombo.
Foto: Adilson Araújo

XIX MaiFest 2018 – O Evento Multicultural de São Paulo
Nos dias 26 e 27/05, aconteceu nas imediações do CIESP Distrital Sul, no bairro do
Brooklin, a 19ª edição do Maifest. A edição deste ano cujo tema é “Gemeinsam
reisen! (Viajar Juntos) Staatsbürgerschaft (Cidadania), ofereceu experiências interculturais com uma programação que contemplou crianças, jovens, adultos e terceira idades. O evento recebeu a visita de representantes políticos, entre eles, o Vereador da Câmara Municipal de São Paulo, Gilberto Natalini e do Deputado Federal,
Sr. Arnaldo Faria de Sá.
Acesse aqui para mais informações e fotos
A Fraternidade Aliança Aca Laurência participou
desta edição do evento arrecadando lacres de
latinhas de alumínio para a Campanha "Lacre do
Bem" que troca estes lacres por cadeiras de rodas.
O CIESP Distrital Sul apoia esta ideia!
Participe você também trazendo seus lacres em
nossa Diretoria, localizada na Rua Bernardino de
Campos, 145 - Brooklin, de segunda à sexta das
08:30 às 17:30.
Acesse aqui para mais informações e fotos

Sr. Leonardo Ugolini, Paulo Skaf e convidados na cerimônia de inauguração. Foto: Adilson Araújo

Inauguração da escola SENAI Ricardo Lerner em Cotia
O Diretor Titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini, prestigiou a inauguração da
nova Escola Senai Ricardo Lerner em Cotia, realizada dia 25/05 pelo presidente da
FIESP e do SENAI-SP, Paulo Skaf. A nova unidade atenderá à demanda de formação
profissional da região, contando com sete salas de aula e sete laboratórios, cinco
oficinas, um setor de empilhadeiras, auditório com capacidade para 118 pessoas e
quadra poliesportiva coberta.
Acesse aqui para visualizar as fotos

Representantes das empresas finalistas na categoria Grande Indústria durante a cerimônia.
Foto: Adilson Araújo

Empresas são premiadas no Industrial do Ano 2018
No último dia 24/05, foi realizado o prêmio Industrial do Ano 2018 na FIESP. Este
título é outorgado anualmente pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
e a Fraternidade Aliança Aca Laurência em reconhecimento às empresas da Região
Sul de São Paulo que colaboram para o desenvolvimento do nosso país. As empresas foram premiadas nas categorias: Grande Indústria, Média Indústria, Pequena
Indústria, Micro Indústria, Prestador de Serviço e Indústria Solidária. Nesta oportunidade, o Sr. Marco Antonio dos Reis, Diretor Regional Adjunto do Departamento
de Ação Regional – DEPAR da FIESP na Região da Zona Sul, representou o presidente da FIESP e do CIESP, Sr. Paulo Skaf.
Acesse aqui para mais informações e fotos

Sr. Leonardo Ugolini, Paulo Skaf e Manuel Macedo da Henkel na cerimônia de inauguração.
Foto: Adilson Araújo

SENAI-SP e HENKEL inauguram Centro de Treinamento
na Capital
O Senai-SP, em parceria com a alemã Henkel, inaugurou dia 23/05 um novo Centro
de Treinamento dentro da Escola Senai Conde José Vicente Azevedo, no bairro do
Ipiranga. A cerimônia que oficializou o acordo teve a presença do presidente da
FIESP e do SENAI-SP, Paulo Skaf, do presidente para o Brasil e para a América Latina
da Henkel, Manuel Macedo e do diretor titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini.
Acesse aqui para mais informações e fotos

Paulo Skaf, fala acerca das ações da Entidade. Foto: Área de Marketing da FIESP

Convenção FIESP/CIESP reúne diretores das Entidades
Nos dias 18, 19 e 20/05 foi realizada a Convenção 2018 da FIESP e do CIESP no Hotel
Casa Grande (Guarujá). O encontro reuniu diretores de ambas as Entidades em
comemoração aos 90 anos do CIESP e abordou sobre as suas conquistas. Nesta
oportunidade estiveram presentes o presidente da FIESP, Paulo Skaf e os diretores
do CIESP Distrital Sul, Sr. Leonardo Ugolini – Diretor Titular, Dr. Jorge Lehm Müller –
1º Vice-Diretor e Dr. Luiz Arthur Pacheco de Castro - 2ª Vice-Diretor.
Acesse aqui para visualizar as fotos

Mesa diretora na Reunião do Conselho do mês de Maio. Foto: Adilson Araújo

Assembleia Geral e Reunião do Conselho Diretor
No dia 15/05 (terça-feira), aconteceu a assembleia geral extraordinária para
votação de alterações no estatuto do CIESP e contou com a presença de empresas
associadas. Na sequência foi realizada a reunião mensal da diretoria do CIESP Sul
onde foram abordados assuntos de interesse dos associados e empresários presentes.
Acesse aqui para visualizar as fotos

Paulo Skaf, à esquerda, juntamente dos representantes locais. Foto: Adilson Araújo

SESI-SP e Itapecerica da Serra assinam convênio do
Programa Atleta do Futuro (PAF)
Dia 12/05 (sábado), o Sr. Lucimar da Silva Porsi, conselheiro e representante local
do CIESP Sul, esteve presente na assinatura do convênio do Programa Atleta do
Futuro (PAF). O acordo assinado entre o presidente do SESI-SP, Paulo Skaf e o prefeito de Itapecerica da Serra, Sr. Jorge Costa, tem o objetivo de atender crianças e
adolescentes da cidade e capacitar professores para desenvolver modalidades
esportivas no Ginásio Municipal de Esportes.
Acesse aqui para mais informações e fotos

EVENTO

Acesse aqui para visualizar as fotos
ANIVERSARIANTES DO MÊS

ADITIVE PLÁSTICOS
www.aditive.com.br
ART GLASS MODULADOS
www.artglass.com.br
ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANÇA
www.yalelafonte.com.br
BRAPENTA ELETRÔNICA
www.brapenta.com.br
CIVITELLA & CIA LTDA
www.kleintools.com.br
CMW SAÚDE & TECNOLOGIA
www.cmwsaude.com.br
CONSISTEC CONTROLES E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
www.consistec.com.br
GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS
www.gope.net
IMAB IND METALURGICA
www.imab.com.br
INCOMETAL
www.incometal.com.br
LYNA CONFECÇÕES
www.lyna.com.br

METALÚRGICA MANGUEMAR
MOLTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES
www.moltec.com.br
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL
www.mosaicco.com.br
NAKRAM
www.nakram.com.br
OOBJ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
www.oobj.com.br
ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS AVANÇADOS
www.saosabas.com.br
OXY QUÍMICA E METALÚRGICA
www.oxyquimica.com.br
PRO-X INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
www.proxbike.com.br
SAFETY WORK ASSESSORIA E TREINAMENTO
www.swengenharia.srv.br
SINCOPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
www.sincoplastic.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:

