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

Fachada da escola. Foto: Aline Loureiro - Comunicação Ciesp Sul

Visita ao SENAI "Armando de Arruda Pereira"
No dia 02/10 (terça-feira) realizamos uma nova visita ao SENAI "Armando de Arruda
Pereira", referência em indústria 4.0, possibilitando que novos associados e parceiros conhecessem a infraestrutura, trabalhos e tecnologias desenvolvidos na
escola.
Leia a matéria completa e veja as fotos aqui

ACONTECEU

Sr. Luiz Arthur Pacheco (2º Vice-Diretor do Ciesp Sul), Sr. Jorge Lehm Müller (1º Vice-Diretor do Ciesp
Sul), Sr. José Ricardo Roriz e Sr. Leonardo Ugolini (Diretor Titular do Ciesp Sul). Foto: Adilson Araújo

CIESP Sul recebe presidente em exercício da FIESP/
CIESP/ SESI/ SENAI
No dia 02/10 (terça-feira) recebemos o presidente em exercício da Entidade, o Sr.
José Ricardo Roriz, que ministrou para os associados e convidados sobre as Macrotendências Mundias que moldarão a indústria e a sociedade. Nesta ocasião ele
também foi convidado para realizar a reinauguração dos espaços físicos do CIESP
Sul, que passou por uma reforma e obteve novas placas de identificação.
Leia a matéria completa e veja as fotos aqui

Dr. Leonardo Ugolini na entrega da chave simbólica de inauguração da agência. Foto: Adilson Araújo

Inauguração de agência do Sicredi no Campo Belo
No dia 19/10 (sexta-feira) o diretor titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini, participou da inauguração da agência Sicredi - Unidade Campo Belo. O Sicredi é uma
instituição financeira cooperativa, referência internacional pelo modelo de atuação
em sistema. Nesta oportunidade, o evento reuniu associados, conselheiros, autoridades e representantes de entidades locais.
Leia a matéria completa e veja as fotos aqui

CULTURA

Grupo de danças tipicamente alemãs na fachada do CIESP Sul. Foto: Adilson Araújo

CIESP Sul recebe atrações do BrooklinFest
Nos dias 20 e 21/10 (sábado e domingo) foi realizado nas imediações do CIESP Sul
o festival multicultural de São Paulo, conhecido como BrooklinFest que traz tipicidades da gastronomia alemã e também atrações musicais. A edição deste ano
contou mais uma vez com a colaboração do CIESP que cedeu seu espaço para a
realizar atrações e receber o público do evento, entre eles representantes locais e
autoridades.
Fraternidade Aca Laurência participa de festival em pról de ações sociais

A Fraternidade Aca Laurência, entidade privada sem fins lucrativos fundada por
mulheres empresárias e conselheiras do CIESP Sul, também participou do festival
arrecadando lacres de alumínio e tampas plásticas para a Campanha Lacre do
Bem, coletando mechas de cabelos de voluntárias para doação e confecção de
perucas para pacientes em tratamento de câncer e também vendendo lingeries,
biquínis e maiôs para mulheres que realizaram mastectomia.
Leia a matéria completa e veja as fotos aqui

TREINAMENTO

Participantes durante realização do treinamento no CIESP Sul. Foto: Aline Loureiro

Treinamento em Certificação de Origem
No dia 22/10 (segunda-feira) aconteceu no CIESP Sul o treinamento em Certificado
de Origem que é um dos principais documentos no processo de exportação. Como
a FIESP e o CIESP lideram as emissões destes certificados no Brasil e têm qualidade
técnica reconhecida internacionalmente, foi verificada a importância deste treinamento para os nossos associados e empresas que necessitam deste documento.
Leia a matéria completa e veja as fotos aqui
INOVAÇÃO

Sr. Leonardo Ugolini na apresentação do novo centro técnico do SENAI. Foto: Adilson Araújo

SENAI-SP e BMW apresentam novo centro técnico
Com investimento de R$ 4 milhões, SENAI e BMW criaram a Academia BMW Group
Brasil Senai-SP que promoverá formação profissional diferenciada. O espaço foi
criado dentro da Escola Senai Conde José Vicente Azevedo e vai aprimorar a capacitação técnica para as novas tecnologias em produtos e serviços das marcas BMW,
MINI e BMW Motorrad.
Leia a matéria completa e veja as fotos aqui

AÇÃO SOCIAL

Presidente da Fraternidade, Sra. Rosely Ugolini, fala para convidadas do evento. Foto: Adilson Araújo

Fraternidade realiza evento do Outubro Rosa no CIESP
No dia 24/10 (quarta-feira) a Fraternidade Aliança Aca Laurência realizou no CIESP
Sul o evento Outubro Rosa, com diversas atrações focadas na valorização da
mulher, conscientização e empoderamento feminino. As convidadas usufruíram de
uma palestra de maquiagem, apresentação de dança do ventre composta por uma
dançarina que já enfrentou e superou o câncer de mama, exposição e venda de produtos próprios para mulheres que já passaram por mastectomia e quimioterapia,
além de um espaço reservado para doação de mechas de cabelo para confecção de
perucas para pacientes em tratamento do câncer.
Confira as outras Campanhas do Outubro Rosa que a Fraternidade participou:

Evento Outubro Rosa da Fraternidade

Outubro Rosa no CIESP Sul

Outubro Rosa no BrooklinFest

Outubro Rosa na OAB São Paulo

Outubro Rosa no Inst. Hera Artemisul

Caminhada Rosa

Leia a matéria completa e veja as fotos aqui

COMUNICADO IMPORTANTE

Antecipação de Tutela - Greve Receita Federal Viracopos
Em 23/10 (terça-feira) foi deferida parcialmente tutela antecipada pleiteada pela
FIESP e pelo CIESP destinada a viabilizar o desembaraço aduaneiro de mercadorias
no prazo regulamentar no Aeroporto de Viracopos/SP. Para aproveitar a decisão, a
empresa deverá apresentar à autoridade alfandegária declaração de associação,
fornecida pelo CIESP, bem como cópia da decisão.
Acesse a decisão aqui.
NOTÍCIAS

Ministério do Desenvolvimento Social assina parceria
com a indústria
Acordo foi fechado no dia 25/10 (quinta-feira) entre o presidente das instituições,
Paulo Skaf, e o ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Alberto Beltrame, para
assinar um Protocolo de Intenções entre as entidades que representam a indústria
paulista e o governo federal.
Leia mais

Para baixar Selic, Fiesp e Ciesp defendem reformas
estruturais e eficiência no gasto público
É preciso promover com urgência as reformas estruturais, como a tributária e a
previdenciária, além de melhorar a eficiência do gasto público, para que possamos
baixar ainda mais a taxa de juros e criar um ambiente em que a produção tenha
isonomia com os concorrentes internacionais.
Leia mais

“A indústria sobreviveu, apesar dos governos”, afirma
Skaf
Nos últimos 30 anos, a economia brasileira passou por um período bastante conturbado com controle e congelamento de preços, as maiores taxas de juros do
mundo por décadas, manipulação do câmbio, elevação da carga tributária, hiperinflação, descontrole dos gastos públicos, aumento da burocracia, etc.
Leia mais
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