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Foto: Fanpage Thermomatic (@Thermomatic.desidrat)

Thermomatic expõe na Equipotel
De 18 a 21/09 a empresa associada ao CIESP Distrital Sul, Thermomatic do Brasil,
expôs na Equipotel que é uma das maiores feiras dos setores de hotelaria e gastronomia da América Latina. Localizada na região sul de São Paulo, a Thermomatic
do Brasil atua no mercado com produção e comércio de equipamentos que promovem bem-estar e saúde das pessoas.
Para mais informações: www.thermomatic.com.br

Sr. Leonardo Ugolini, Sr. José Ricardo Roriz e Sr. Carlos Pestana Jr. Foto: Adilson Araújo

Reunião mensal das diretorias e almoço com novo
associado
No dia 20/09 (quinta-feira), aconteceu na FIESP o almoço para celebrar a reunião
mensal das diretorias com a presença de todos os diretores e do presidente em
exercício da Fiesp e do Ciesp, Sr. José Ricardo Roriz. Nesta oportunidade, o diretor
titular do CIESP Distrital Sul, Sr. Leonardo Ugolini, esteve presente acompanhado
do associado convidado, Sr. Carlos Pestana Jr. da empresa QS Machines LTDA.
Veja fotos

Sra. Érica Sá, Sra. Maria Helena Martins de Sá, Sr. Leonardo Ugolini e Sra. Katti Rocha. Foto: Adilson
Araújo

CIESP Sul recebe visita de superintendente do CIEMG
No dia 18/08 (terça-feira), o CIESP Distrital Sul recebeu a visita da Sra. Maria Helena
Martins de Sá, superintendente do Centro das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(CIEMG) e da Sra. Kátthi Rocha, coordenadora do DIR - Departamento de Integração
Regional do CIESP. O CIESP Distrital Sul foi selecionado para receber esta visita com
o intuito de trocar experiências, buscando verificar as melhores práticas das diversas áreas de atuação das Entidades.
Veja fotos

Sr. Alexandre Gesualdo do DETEC do CIESP fala acerca da Ferramenta Inteligência de Mercado. Foto:
Aline Loureiro

Empresários aprendem como vender mais usando a tecnologia da Ferramenta Inteligência de Mercado
No dia 18/09 (terça-feira), o CIESP Distrital Sul promoveu uma reunião com empresários para apresentar a Ferramenta Inteligência de Mercado da FIESP e como
utilizá-la para vender mais e alavancar os resultados da empresa. O assistente de
tecnologia do DETEC, Sr. Alexandre Gesualdo, explicou que a ferramenta é capaz de
cruzar dados mercadológicos, demográficos e econômicos com o objetivo de
ajudar as empresas desenvolverem melhores estratégias e potencializar o sucesso
nos negócios.
Veja fotos

Sr. Leonardo Ugolini e participantes na solenidade de aniversário da cooperativa de crédito.
Foto: Acervo Sicredi

Sicredi 30 anos
No dia 18/09 (terça-feira) o diretor titular do CIESP Distrital Sul representou a Entidade e prestigiou o Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP em evento comemorativo
aos 30 anos da Cooperativa que reuniu centenas de associados e conselheiros,
além de autoridades e representantes de entidades. Na ocasião, a trajetória da Cooperativa foi apresentada através do espetáculo “Histórias e Momentos”, um
monólogo musical, englobando o contexto histórico do cooperativismo de crédito
no país e os 30 anos de história e conquistas da Sicredi.
Veja fotos

AÇÃO SOCIAL

Sra. Rosely Ugolini, presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência e o Sr. Marco Antonio dos Reis,
conselheiro do CIESP Distrital Sul e diretor regional adjunto do DEPAR da Fiesp. Foto: Rosely Ugolini

Lançamento do Programa FIESP e CIESP pela primeira
infância
No último dia 28/09 (sexta-feira), a presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência,
Sra. Rosely Ugolini, esteve presente no Lançamento do Programa FIESP e CIESP pela
primeira infância. A Primeira Infância (da concepção aos 6 anos) é quando a criança
tem a oportunidade de desenvolver seu potencial de aprender, pensar e agir na
família, na comunidade e na sociedade. O projeto reconhece a importância do empresário como construtor de futuros cidadãos para o desenvolvimento da sociedade.
Nesta oportunidade estiveram presentes empresários e representantes da entidade,
como o Sr. José Ricardo Roriz Coelho, presidente em exercício da Fiesp e do Ciesp, a
Sra. Grácia Fragalá, vice-presidente do Conselho Superior de Responsabilidade
Social da Fiesp, diretora titular do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp e diretora titular do Núcleo de Responsabilidade Social do Ciesp e o Sr. Marco Antonio dos
Reis, conselheiro do CIESP Distrital Sul e diretor regional adjunto do Departamento
de Ação Regional - DEPAR da FIESP na Região da Zona Sul.
Veja fotos

Sra. Rosely Ugolini, presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência. Foto: Rosely Ugolini

7º Fórum Empreendedoras - Diversidade e Inclusão
No dia 21/09 (sexta-feira), a presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência, Sra.
Rosely Ugolini, esteve presente no 7º Fórum Empreendedoras 2018 que trouxe o
tema "Diversidade e Inclusão", contando com painéis temáticos e diferenciados de
mulheres que estão transformando tudo a sua volta e as pessoas que a cercam.
Tudo isso na prática, através de histórias, dicas e compartilhamento de ideias que
serviram de inspiração e motivação para as participantes.
Veja fotos

Sra. Rosely Ugolini, presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência durante congresso.
Foto: Rosely Ugolini

Congresso Estadual da Mulher Advogada da OAB SP 2018
No dia 15/09 (sábado) a Ordem dos Advogados do Brasil, realizou o “Congresso
Estadual da Mulher Advogada”, com a temática central: “União pelo Índice Zero da
Violência contra a Mulher: Reflexão, Conscientização, Ação!” no Anfiteatro da Sede
Institucional da OAB SP. Nesta ocasião, esteve presente a Sra. Rosely Ugolini, presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência e representantes do Instituto Hera
Artemisul - Mulheres Progressistas.
Veja fotos

Sra. Rosely Ugolini, Sra. Márcia Goulart, esposa do Deputado Federal Goulart e a Sra. Lúcia Brugnera,
presidente do Instituto Hera Artemisul e do GVAC. Foto: Rosely Ugolin

Bingo beneficente do Instituto Hera Artemisul e GVAC
No dia 25/08 (terça-feira) o Grupo Hera Artemisul e o GVAC – Grupo de Voluntárias do
Hospital e Maternidade Interlagos, realizaram o evento “Comida de Boteco com
Bingo Beneficente” que reuniu cerca de 400 pessoas no Clube ADC Eletropaulo,
espaço cedido de forma gratuita. O objetivo foi arrecadar recursos em prol das
causas de ambas as entidades. Nesta oportunidade, a Sra. Rosely Ugolini esteve
presente apoiando e colaborando com a organização do evento em nome da Fraternidade Aliança Aca Laurência.
Veja fotos

Projeto: Rosely Ugolini - Presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência
Criação e Arte Final: Aline Loureiro - Departamento de Comunicação e Marketing do CIESP Sul

Cartilha da Semana da Pátria
A Fraternidade idealizou e desenvolveu, em parceria com o CIESP Distrital Sul, uma
cartilha para prestigiar a Semana da Pátria contendo os símbolos nacionais, hinos
brasileiros e depoimentos de pessoas chaves no processo de educação e incentivo
à cultura. A cartilha contou com os depoimentos do Sr. Leonardo Ugolini, diretor
titular do CIESP Distrital Sul, da Sra. Rosely Ugolini, presidente da Fraternidade
Aliança Aca Laurência, do Sr. Gustavo Biscaino Remério, coordenador da Biblioteca
Municipal Prefeito Prestes Maia, do Sr. Carlos Antônio Vieira, diretor regional de educação de Santo Amaro e da Sra. Antônia Andréa Sousa, coordenadora geral do
Centro Cultural de Santo Amaro. Então, na Semana da Pátria, este material foi
entregue para crianças durante cerimônia no Centro Cultural de Santo Amaro.
Visualize aqui a cartilha na íntegra
Confira a Campanha do Dia das Crianças da Fraternidade e participe:

AGENDA
Confira nossos próximos EVENTOS e TREINAMENTOS

02/10/2018 - Reunião do Conselho e Palestra sobre
Macrotendências Mundiais
Conheça as macrotendências mundiais de longo prazo.
Mais informações
03 à 05/10/2018 - Treinamento de Google Analytics
Mensure a performance das suas campanhas, produzindo
relatórios personalizados.
Mais informações
08/10/2018 - Palestra: Sistema de Logística Reversa
Apresentação do Termo de Compromisso com a SMA e
CETESB.
Mais informações
17/10/2018 - Encontro Itinerante de Negócios
Apresente sua empresa, faça novos negócios e amplie
oportunidades.
Mais informações
20 e 21/10/2018 - XXIV BrooklinFest 2018
O festival multicutural de São Paulo que terá atrações na
Sede do CIESP Distrital Sul no bairro do Brooklin.
Mais informações

VAGAS LIMITADAS!

IMPORTANTE

Suspensão da Liminar – Compensação de Estimativas
de IRPJ e CSLL
Foi suspensa, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a medida liminar concedida em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela FIESP e pelo CIESP, em
27/08/2018, para assegurar o direito de compensar os recolhimentos por estimativa
de IRPJ e CSLL até o final do ano-calendário de 2018.
A FIESP e o CIESP já pediram a reconsideração ao Desembargador Federal
responsável e apresentarão o recurso cabível assim que publicada a decisão.
A partir desta data, ficam vedadas compensações de estimativas de IRPJ e CSLL,
seja mediante entrega de declarações de compensação, seja por meio de protocolo de pedido administrativo.

Sentença procedente contra o Decreto Estadual nº
62.973/2017 - CETESB
Foi concedida a segurança pela 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, no Mandado de Segurança Coletivo, processo nº
1011107-35.2018.8.26.0053, impetrado pela FIESP e pelo CIESP contra o Diretor
Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, no qual é
discutida a ilegalidade e abusividade do Decreto estadual nº 62.973/2017, que estabeleceu novo parâmetro para o cálculo de preços do licenciamento ambiental e
outros serviços afins. De acordo com a sentença:
“Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de abster a Autoridade Impetrada
de aplicar o Decreto n.62.973/2017 às empresas substituídas das impetrantes, não
as sujeitando ao novo procedimento relativo ao cálculo de preços do licenciamento ambiental e ao estabelecimento dos demais preços aos serviços afins, aplicando
o cálculo anteriormente realizado para tais preços, com a emissão de guia para
pagamento.”
Deste modo, as empresas filiadas e/ou associadas à FIESP e ao CIESP poderão valer-se da sentença para beneficiar-se no âmbito do licenciamento ambiental junto a
CETESB.
Veja aqui a íntegra da sentença

Liminar Deferida – REINTEGRA 2018 – Associados do
CIESP
Em Recurso apresentado pelo CIESP em Mandado de Segurança Coletivo, foi deferida tutela antecipada (liminar) pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região,
para assegurar o direito de apurar o crédito do Reintegra pelo percentual de 2% até
o final de 2018, afastando a redução do crédito para 0,1% estabelecida pelo Decreto nº 9.393/2018. A liminar vale exclusivamente para as empresas associadas
do CIESP, sediadas no Estado de São Paulo.
Ressaltamos que tal decisão ainda não é definitiva, cabendo recurso da União Federal, razão pela qual devem as empresas avaliar, com seus assessores jurídicos e
contábeis, eventuais medidas de prevenção de passivos, como o provisionamento.
O Departamento Jurídico do CIESP coloca-se à disposição para eventuais
esclarecimentos, pelo e-mail juridico@ciesp.com.br
NOTÍCIAS

Câmara lança serviço para reduzir custos de contratos
complexos
A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp agora oferece um
novo serviço, o Comitê de Prevenção e Solução de Controvérsias. O Comitê tem o
objetivo de prevenir e resolver disputas que possam surgir na execução de projetos
complexos (obras civis e de infraestrutura, instalação de equipamentos complexos
e projetos de desenvolvimento de tecnologia, entre outros). O secretário geral da
Câmara, Luís Peretti, destaca que o Comitê pode ser estabelecido para atuar em um
contrato ou em diversos contratos do mesmo empreendimento.
Leia mais

Conjur analisa não recolhimento do ICMS e seus reflexos
criminais
O “Não recolhimento do ICMS e seus reflexos criminais” foi tema de debate no Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp (Conjur) em reunião
realizada em 24/09 (segunda-feira), com a participação do presidente em exercício
da Fiesp e do Ciesp, José Ricardo Roriz. A análise da recente decisão do Superior
Tribunal Justiça (STJ) – Habeas Corpus n. 399.109 (Santa Catarina) foi realizada por
Fernando Castelo Branco, advogado criminalista e professor de direito processual
penal na PUC/SP, que chamou atenção para o fato de a responsabilidade penal objetiva não ser admitida no Brasil (art. 18 do Código Penal) e fez um histórico do
direito penal clássico, antropocêntrico.
Leia mais

Banco Central (BC) anunciou a manutenção da taxa
básica de juros Selic em 6,5% ao ano
A atividade econômica mostra desempenho decepcionante em 2018, dentro de um
ciclo de recuperação que está entre os mais lentos da história da economia brasileira. O cenário é desafiador, devido ao elevado nível de incerteza acerca do processo
eleitoral e às dúvidas sobre o andamento das reformas – como a da Previdência,
fundamental para a equalização do grave desequilíbrio fiscal. Adicionalmente, o
elevado endividamento das famílias e empresas, o mercado de trabalho fraco e os
elevados spreads bancários são outros fatores que contribuem para o quadro de
fraqueza da atividade econômica.
Leia mais

BENEFÍCIOS

Aproveite as vantagens de ser um associado do CIESP
Produtos, serviços e representatividade
-

Certificação Digital
Certificação de Origem
Ferramenta Inteligência de Mercado
Cursos e treinamentos para aperfeiçoamento profissional
Representação da indústria junto aos conselhos municipais de diversas áreas
Eventos que proporcionam networking e ampliam a rede de negócios
Parcerias com redução de custos na contratação de serviços de terceiros

Decisões judiciais favoráveis aos associados*
- Liminar contra a majoração da cobrança na renovação da Licença de Operação da
CETESB
- Liminar para retirada do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS
- Liminar que permite a liberação de mercadorias nos portos e aeroportos retidas em
função de operações padrões ou greves dos agentes públicos.
*Entre outras decisões judiciais favoráveis
Acesse o nosso site e conheça todos os benefícios

ANIVERSARIANTES DO MÊS

KANADA TASAKI LIGAS ESPECIAIS LTDA
www.kanada-tasaki.com.br
SOLTRAN TRANSFORMADORES LTDA
www.soltran.com.br
IMETEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
www.imetex.com.br
PARAMOUNT TÊXTEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
www.paramount.com.br
INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA
www.mwm-international.com.br
SALITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
www.salitec.com.br
SCHEMCO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
www.schemco.com.br
SERPAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
www.serpac.com.br
VECTOR EQUIPAMENTOS LTDA
www.vectoreq.com.br
NIAGARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA
www.niagara.com.br
DATA KANJI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
www.datakanji.com.br
GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS LTDA
www.gabmed.com.br
POLICON PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA
www.policonchicotes.com.br
MILLING FERRAMENTAS PARA PUNCIONADEIRAS LTDA
www.milling.com.br

LD&F/ZZI DISTRIBUIDORA EIRELI
www.ldfplasticos.com.br
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
www.dowagro.com.br
COMERCIAL FICAEL LTDA
www.ficael.com
BAYER S/A
www.bayer.com.br
BRAZIL WIND LOGISTICS AGENCIAMENTO INTERNACIONAL DE CARGAS
www.windlog.com.br
INTELIGENTE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
www.penseinteligente.com.br
QUALITY SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
www.grupoqualityservice.com.br
MORAES REIS IMÓVEIS EIRELI
www.moraesreisimoveis.com.br
TORCOMP USINAGEM E COMPONENTES LTDA
www.torcomp.com.br
CLARIANT PLASTICS & COATINGS BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
www.clariant.com
THERMOMATIC DO BRASIL LTDA - EPP
www.thermomatic.com.br
CRS ASSESSORIA EIRELI
www.crsadvocacia.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:

