Boletim ONLINE
DISTRITAL SUL

Edição - Novembro 2018

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

Mensagem de Final de Ano
O Presidente Paulo Skaf agradece pela lealdade, amizade, trabalho e dedicação
durante todo ano de 2018 e deseja à todos vocês, seus familiares e amigos um
excelente Natal e um próspero 2019.
Assista à mensagem completa aqui

ACONTECEU

Sr. Leonardo Ugolini (Diretor Titular do CIESP Sul) e a Sra. Rosely Ugolini (Presidente da Fraternidade
Aliança Aca Laurência) em evento automobilístico. Foto: Adilson Araújo

Diretor do CIESP Sul visita Salão do Automóvel
No dia 07/11 (quarta-feira), o Diretor Titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini, visitou juntamente da Presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência, Sra. Rosely
Ugolini, no Salão do Automóvel de São Paulo. Nesta oportunidade eles conferiram
as novidades e tendências da indústria automobilística e participaram da cerimônia de outorga do Prêmio Capacete de Ouro, principal premiação do automobilismo brasileiro. Também estiveram presentes diversos profissionais e pessoas ligadas a área, entre eles o ex-piloto Emerson Fittipaldi e Bianca Senna.
Veja as fotos aqui

Sr. Ricardo Sá Guggisberg, Sra. Rosely Ugolini (Presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência), Paulo
Skaf (Presidente da FIESP, CIESP, SESI, SENAI) e Sr. Leonardo Ugolini (Diretor Titular do CIESP Sul).
Foto: Adilson Araújo

Reunião da Diretoria com Paulo Skaf
No dia 22/11 (quinta-feira), aconteceu na FIESP o almoço para celebrar a reunião
mensal das diretorias com a presença de todos os diretores e do presidente da Fiesp
e do Ciesp, Sr. Paulo Skaf. Nesta oportunidade, o diretor titular do CIESP Sul, Sr.
Leonardo Ugolini, esteve presente acompanhado da Presidente da Fraternidade
Aliança Aca Laurência, Sra. Rosely Ugolini e do associado convidado, Sr. Ricardo Sá
Guggisberg da Associação Brasileira do Veículo Elétrico - ABVE.
Veja as fotos aqui

Sr. Leonardo Ugolini (Diretor Titular do Ciesp Sul), Sra. Rosely Ugolini (Presidente da Fraternidade
Aliança Aca Laurência), Sra. Lucia Brugnera e Sr. Marcio Brugnera. Foto: Adilson Araújo

Inauguração Oficial da Praça Dino Brugnera
No dia 24/11 (sábado), o diretor titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini e a Presidente da Fraternidade Aca Laurência, Sra. Rosely Ugolini, prestigiaram a inauguração da Praça Dino Brugnera, brindando com muita alegria esta singela homenagem a um ser humano memorável. A praça esta localizada no final da rua Pe. José
Garzotti junto à praça Batista Botelho, fazendo fundos com o clube municipal
Ébanos.
Veja as fotos aqui
TREINAMENTO

Participantes durante realização do treinamento no CIESP Sul.

Treinamento de Gestão de Negócios em Licitações
De 26 à 30/11 aconteceu no CIESP Sul o treinamento de Gestão de Negócios em Licitações que abordou como é necessário repensar nossa postura diante das licitações públicas e aproveitar o imenso poder das compras governamentais. O objetivo foi trazer para os participantes uma nova visão sobre os processos administrativos e ensinar a metodologia correta para atuar junto aos órgãos públicos.

AÇÃO SOCIAL

Telefone: (11) 5091-4899
Posto de Arrecadação:
CIESP Distrital Sul - Rua Bernardino de Campos, 145 - Brooklin

Sua colaboração pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa.
Participe!

COMUNICADO IMPORTANTE

DAEE exigirá Declaração Periódica de Medição de
Volumes relacionados aos usos de água superficial e
subterrânea
O Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE publicou as Portarias nº
5.579/2018 e 5.578/2018 que tratam de procedimentos para declaração de
medições de volumes de uso de água, bem como de prazos e critérios técnicos
para instalação de equipamentos medidores.
Portaria nº 5.579/2018
Todos os usuários que possuem a obrigação de instalar equipamentos que registrem continuamente os volumes captados, deverão declará-los, em periodicidade
ainda a ser definida pelo DAEE. As declarações serão realizadas por meio do Sistema de Declarações das Condições de Uso de Captações (SiDeCC), disponibilizado
na internet.
Veja aqui os prazos
NOTÍCIAS

Pesquisa da FIESP mostra tributação como principal
entrave à competitividade da indútria
Para 83% dos empresários da indústria paulista, a tributação lidera a lista de
entraves ao aumento da competitividade e do ritmo de crescimento, seguida pela
burocracia excessiva (56,7%). Os dados são da pesquisa “Rumos Da Indústria Paulista – Barreiras à Competitividade e ao Crescimento da Indústria”, realizada pela
Fiesp.
Leia mais

Indicador de Nível de Atividade da Indústria Paulista
cede 0,1%
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria de transformação paulista ficou
praticamente estável em outubro (-0,1%) em relação a setembro, na série com
ajuste sazonal. Na série sem ajuste, o indicador apresentou alta expressiva no mês
(3%) e no acumulado em 12 meses até outubro (2,6%).
Leia mais

ANIVERSARIANTES

Confira as empresas aniversariantes de NOVEMBRO:

www.anton.com.br

www.anpraco.com.br

www.dystray.com.br

www.ef.ind.br

www.globalfood.com.br

www.pfizer.com.br

www.suncar.com.br

www.grati.com.br

www.artplan.net

www.galderma.com.br

www.huntsman.com

www.previsao.ind.br

www.sandvik.com.br

www.ticon.com.br

www.viasapore.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!
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