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Edição Especial - 1 º Trimestre 2019

Confira o resumo das notícias, acontecimentos, eventos e assuntos
de interesse da indústria deste 1º trimestre.
Boa leitura!
DESTAQUE

CIESP Central e CIESP Sul comemoram aniversário
O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo teve aniversário em dose dupla
neste 1º trimestre de 2019: Dia 28 de março o CIESP Central completou 91 anos
de trabalho em benefício da indústria e de toda a sociedade. Já no dia 14 de abril
foi a vez do CIESP Sul comemorar 60 anos de muitas lutas e grandes conquistas.
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Instalações

O Ciesp já esteve instalado em alguns
lugares bem conhecidos dos paulistanos
como na Rua São Bento, em 1928, e no
Palácio Mauá, de 1940 até 1970.

Já o Ciesp Sul vem traçando sua trajetória
na região Sul da capital desde 1959,
passando pelos bairros de Santo Amaro
e do Brooklin.
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Diretorias

Muitos nosmes ilustres já passaram pela
diretoria do Ciesp, como: Horácio Lafer,
Antônio Devisate, Jorge Street, José
Ermínio de Moraes, Francisco Matarazo,
Carlos Von Bullow, Roberto Simonsen,
Alfredo Weiszflog e Plácio Meirelles.

E no Ciesp Sul muitos empresários já
representaram sua diretoria, como:
Vicente Chiaverini, Álvaro Sylvio Stefani,
Hélio Daikuara, Jaime Soler Baró, Jorge
Lehm Müller, Luiz Arthur Pacheco de
Castro e Leonardo Ugolini.
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O Ciesp ao longo destes anos avançou
para todo o estado com a criação das
Diretorias Regionais, Municipais e Distritais.

PaRelhEiRos

GrAjaú

Entre estas diretorias, estão o Ciesp Distrital Sul que abrange 19 bairros da zona sul
de São Paulo e quatro municípios da
grande São Paulo.

Parabéns à todos que ajudam escrever esta boa história de sucesso do nosso
Ciesp e também aos nossos amigos empresários pela dedicação e
comprometimento com o desenvolvimento do nosso país.

ACONTECEU

Diretor Titular do CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini e a Presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência,
Sra. Rosely Ugolini, com representantes do CIESP. Foto: Adilson Araújo

Reunião da Diretoria do CIESP
No dia 25/4 (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, da Diretora Adjunta do Derex do CIESP,
Sra. Rita Campagnoli, do Conselheiro do CIESP Sul e Diretor Regional Adjunto do
DEPAR da Fiesp, Sr. Marco Antonio dos Reis e do Sr. Jairo Herrera, Diretor do Departamento de Produtos, Serviços e Negócios do CIESP.
Veja fotos

Diretor Titular do CIESP Sul com diretores, conselheiros e representantes da Fiesp e do Ciesp.
Foto: Adilson Araújo

Presidente da Câmara dos Deputados se reúne na Fiesp
com empresários de diversos setores
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participou dia 15/4 (segunda-feira), na Fiesp, de encontro com diretores da Fiesp e do Ciesp, presidentes de
sindicatos e empresários de diversos setores. Nesta oportunidade ele reforçou
sobre o cenário desenhado no país com seus treze milhões de desempregados e a
necessidade de incluir a quarta revolução industrial na pauta nacional com a
geração de empregos futuros e segurança jurídica para as empresas.
Veja fotos

Diretor Titular do CIESP Sul com o prefeito de São Paulo, Sr. Bruno Covas, e representantes de entidades. Foto: Adilson Araújo

Diretor do CIESP Sul se reúne com prefeito de São Paulo
em reunião com representantes da região sul da cidade
No dia 13/4 (sábado), o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, visitou a
ACSP Distrital Sul num encontro com empresários e parlamentares da região. Estiveram presentes a presidente da OAB de Santo Amaro, Dra. Lisandra Gonçalves, o
Superintendente da ACSP, Antonio Souza e o Diretor Titular do CIESP Distrital Sul,
Sr. Leonardo Ugolini.
Veja fotos

Sr. Leonardo Ugolini com representantes das Entidades e convidados. Foto: Adilson Araújo

1º Encontro dos Conselhos Consultivos do SESI e SENAI
No dia 03/4 (quarta-feira), aconteceu no Senai Francisco Matarazzo o 1º encontro
conjunto da diretoria do Sesi/Senai que realizou a apresentação institucional do
SENAI-SP com o diretor regional, Sr. Ricardo Terra. O encontro reuniu representantes das diretorias regionais do Depas nas zonas Leste, Oeste, Norte, Sul e São
Paulo Centro e Conselhos Consultivos SESI-SP e SENAI-SP.
Veja fotos

Representantes de entidades locais em reunião para assinatura de manifesto em apoio a reabertura do
Teatro. Foto: Adilson Araújo

Fechamento do Teatro Paulo Eiró sensibiliza sociedade
civil organizada em Santo Amaro
No dia 02/4 (terça-feira), representantes de entidades da região de Santo Amaro e
a mídia local se reuniram na ACSP para discutirem os motivos do novo fechamento
do Teatro Paulo Eiró em novembro de 2018. Estiveram presentes representantes da
ACSP, CETRASA, SEBRAE, ROTARY, SESC e do CIESP, entre eles, o Diretor Titular do
CIESP Sul, Sr. Leonardo Ugolini. Na oportunidade foi elaborado um documento
endereçado ao Secretário da Cultura do Município de São Paulo, Sr. Alexandre de
Almeida Youssef, solicitando audiência e imediatas providências para reabertura
do teatro.
Veja fotos

Ministro Osmar Terra, Sra. Maria Aparecida da Fiesp e Sr. Leonardo Ugolini. Foto: Adilson Araújo

Ministro da cidadania participa de encontro com foco
em desenvolvimento social
Desenvolvimento social foi a pauta central de reunião de trabalho realizada dia
29/03 (sexta-feira), na Fiesp, com a presença do ministro da Cidadania, Osmar
Terra, com aproximadamente 70 pessoas, entre empresários, diretores da
Fiesp/Ciesp, representantes de sindicatos e associações, além de autoridades.
Osmar Terra apresentou o novo formato do Ministério e debateu parcerias com
foco na qualificação profissional, empregabilidade, esporte e cultura.
Veja fotos

Diretor Titular do CIESP Sul com convidados, conselheiros e representantes da região sul.
Foto: Adilson Araújo

Na Fiesp, vice-presidente da república, Hamilton
Mourão, dialoga com a indústria e defende as Reformas
Tributária e da Previdência
Recebido pelo presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf, no dia 26/3 (terça-feira),
o encontro foi acompanhado por 700 pessoas, entre empresários, representantes
de entidades do comércio e serviços, sindicatos e associações. Nesta oportunidade, também esteve presente o diretor titular do CIESP Sul representando os empresários e indústrias da região sul de São Paulo. “O governo Bolsonaro precisará
enfrentar medidas antipopulares para que o Brasil progrida a longo prazo”, diz
Mourão. Ao enfatizar que é preciso acertar o passo com os demais países com
vistas ao futuro, o vice-presidente da República, Antônio Hamilton Mourão, fez a
defesa das Reforma da Previdência e Tributária.
Leia mais

Homenageadas desta edição do evento comemoram a premiação. Foto: Adilson Araújo

Prêmio Excelência Mulher, edição especial de 15 anos
Homenagem realizada anualmente pelo CIESP Distrital Sul e a pela Fraternidade
Aliança Aca Laurência completou 15 anos de existência com uma edição especial
do prêmio que reuniu mais de 300 pessoas no auditório da FIESP, dia 19/3
(terça-feira). Assim como nas edições anteriores, o objetivo do evento deste ano foi
prestigiar e homenagear mulheres que se destacaram em suas atividades
profissionais, sociais e filantrópicas através da outorga da premiação no mês de
comemoração do Dia Internacional da Mulher.
Veja fotos

NOTÍCIAS
Internacional

Segurança

Reformas da Previdência e
tributária são fundamentais para garantir previsibilidade e competitividade,
alertam empresários
europeu. Saiba +

General Santa Rosa
participa de reunião
com integrantes do
Departamento de
Defesa e Segurança da
Fiesp. Saiba +

Internacional

Indústria

Relações bilaterais com o
Brasil e acordo com o
Mercosul são temas de
encontro de Paulo Skaf e
Ministro do Comércio
Exterior do Líbano. Saiba +

Mais empresas pretendem investir em 2019:
confira nossa pesquisa.
Saiba +

Agronegócio

Desporto

Mercado chinês pode ser
janela de oportunidade
para exportação brasileira
de carne bovina e de
frango. Saiba +

Brasil é o 5º país mais
sedentário do mundo
e lidera o ranking na
América do Sul. OMS
quer mudar este
quadro. Saiba +

Relações Trabalhistas

Indústria

“É importante que todos
se engajem em garantir a
proteção do trabalhador e,
ao mesmo tempo, a viabilidade da atividade empresarial”. Saiba +

Para Paulo Skaf, medidas no curto prazo podem aquecer a economia e auxiliar o setor
produtivo. Saiba +

Infraestrutura

Desburocratização

Empresários e Poder
Público debatem planejamento da infraestrutura de
logística e transportes no
Brasil. Saiba +

MP da Liberdade
Econômica é importante passo para melhorar ambiente de
negócios. Saiba +

Jurídico
Blockchain será revolução
que poderá modelar a
Administração Pública, diz
especialista. Saiba +

Economia

Jurídico
“Associação à OCDE é
forma de transformar o
que temos feito em política permanente”, indica
presidente do CADE.
Saiba +

Desburocratização

Indicador de Nível de
Atividade da indústria
paulista sobe 0,4% em
março, aponta Fiesp.
Saiba +

TCU atua junto à Fiesp
para identificar entraves burocráticos que
prejudicam a competitividade industrial.
Saiba +

EM BREVE

Fachada da nova sede do CIESP Distrital Sul.

CIESP Distrital Sul em novo endereço
Estamos preparando nossa infraestrutura para melhor atendê-los em um espaço
moderno priorizando sempre o atendimento das demandas dos nossos associados e empresários da região Sul.
Em breve você receberá informações sobre o novo endereço com
a data e horário de sua inauguração.
Esperamos sua visita!
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Para receber nossos informativos por e-mail, cadastre-se aqui
Siga-nos:

