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LUIZ RAMOS
Presidente do 

SINDICOMIS/ACTC
e da CIMEC É com esse apoio que terminamos 

2019 e entramos em 2020 – não 

com a sensação do dever cumpri-

do, mas sim de que fizemos o 

possível e de que ainda temos 

muito o que fazer!

Desejamos a todos um feliz Natal e 

um Ano Novo de infinitas realiza-

ções, tanto no campo pessoal 

como no profissional.

Queremos agradecer, de coração, 

a todos os nossos representados e 

associados, aos amigos, familiares 

e parceiros que sempre nos 

apoiaram na nossa missão de 

representar as nossas entidades 

(sindicato e associação). 

Mas, nesse olhar retrospectivo, 

também vemos que 2019 foi um 

ano economicamente difícil para 

as empresas das nossas catego-

rias.

Neste um ano de mandato, nós – 

presidente, vice, diretores e 

conselheiros –procuramos atuar e 

colocar em prática o verdadeiro 

papel de uma representação 

associativa e sindical, ao mesmo 

tempo em que buscamos pela 

aprovação de todos os projetos e 

benefícios em prol dos nossos 

representados.

 

Chegamos ao fim de mais um ano. 

Aqui, queremos renovar o nosso 

compromisso de sempre estarmos 

ao lado da verdade, defendendo os 

interesses e as solicitações das 

nossas categorias.

Sim, muitas conquistas, frutos de 

trabalho árduos e coletivos. 

Falo como presidente e represen-

tante das nossas categorias: em 

várias instâncias, criaram-se 

paradigmas a serem cumpridos 

em diversas ocasiões, nas quais a 

pauta era a conquista dos direitos 

d o s  n o s s o s  rep re s e n t a d o s. 

Eventos estes, em sua maioria, 

gratificantes do ponto de vista 

emocional, pela robustez nas 

conquistas obtidas.

Olhando para 2019 – quase findo o 

ano –, vemos com satisfação que 

ele foi de muitos trabalhos realiza-

dos, com conquistas a se comemo-

rar. 

Esperamos e confiamos, entretan-

to, que, em 2020, sejamos muito 

mais fortes e estejamos dispostos 

a continuar na missão de revigorar 

as atividades e os negócios dentro 

d o  g i ga n t e s c o  m e rc a d o  d e 

comércio exterior, por meio de 

uma maior robustez da represen-

tatividade das nossas entidades – 

SINDICOMIS/ACTC – em todos os 

momentos.
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J A N E I R O

propostas À

RECEITA

O próximo passo seria apresentar o pedido de 

admissão na próxima Assembleia de Barcelona, 

durante o Congresso ALACAT, onde o 

SINDICOMIS/ACTC estaria presente. Além disso, 

existia a possibilidade de a entidade brasileira 

também ingressar na International Federation of  

Freight Forwarders Associations (FIATA).

A primeira edição do ano do Jornal Acontece 

noticiava que o SINDICOMIS/ACTC buscaria se 

reintegrar à Federación de Asociaciones Nacionales 

de Agentes de Carga y Operadores Logísticos 

Internacionales de América Latina y el Caribe 

(ALACAT).

Alguns termos já haviam sido discutidos em reunião 

com representantes de ambas as instituições.

O ofício do SINDICOMIS/ACTC contendo todas 

essas propostas e dirigido ao então secretário 

especial da Receita Federal, Marcos Cintra, foi 

entregue por Luiz Ramos durante a reunião 

mensal do Conselho Superior de Direito e do 

Conselho de Assuntos Tributários (CAT), na 

sede da FecomercioSP, em janeiro. 

O SINDICOMIS/ACTC apresentou proposituras 

à Receita Federal de modificação na legisla-

ção, todas com eixo central no comércio 

externo e como alternativas à reforma tributá-

ria que estava sendo construída pelo governo 

Bolsonaro. 
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F E V E R E I R O

O órgão é responsável pelo julgamen-

to da validade de autuações fiscais e 

cobrança de tributos federais e ligado 

ao Ministério da Economia.

Atualmente, o estoque de processos 

gira em torno de R$ 610 bi.

Há anos, Oswaldo já fazia parte do 

corpo de consultores jurídicos do 

SINDICOMIS/ACTC.

No final de fevereiro, o advogado 

Oswaldo Castro Neto teve a sua 

indicação a conselheiro titular 

aprovada pelo Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF). 

também declarava improcedente 

o pedido de ação declaratória 

apresentado por uma empresa, 

solicitando à Justiça que 

determinasse o pagamento da 

Contribuição Sindical apenas 

quando o trabalhador autorizas-

se individualmente o desconto.

Em fevereiro, o juiz Marcelo 

Donizeti Barbosa, da                     .  

  

aconteceu no dia 12, 

na sede da entidade, em Brasília 

(DF), e contou com a presença 

de diversas autoridades, de 

representantes do setor e, 

também, do presidente e da 

assessora de Relações 

Governamentais do 

SINDICOMIS/ACTC, Luiz Ramos 

e Tatiane Moura. 

de existência da 

A solenidade em

Decisão do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, expedida 

no dia 20, confirmava a  

mesmo após a 

reforma trabalhista.

Sessão de Julgamento do 

Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF), 

instância responsável pelo 

julgamento das questões 

administrativas e fiscais que 

envolvem o comércio exterior, 

esteve no

                    .           

, presidente da 3ª 

Rodrigo da Costa 
Pôssas

COMITEC de fevereiro 

comemoração aos 

ANTAQ 

17 anos

 Patronal

obrigatoriedade da

 Contribuição Sindical

 do Trabalho de São Paulo,

81ª Vara
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6
M A R Ç O

O presidente do SINDICOMIS/ACTC, Luiz Ramos, 

e o diretor executivo da entidade, Aguinaldo 

Rodrigues, compareceram à Intermodal 2019, 

realizada entre os dias 19 e 21, na capital 

paulista. Além de realizar contatos institucionais, 

eles visitaram os estandes dos associados Allink 

Transportes Internacionais, Nuno Ferreira Cargas 

Internacionais, Schenker do Brasil Transportes 

Internacionais, Kuehne+Nagel Serviços 

Logísticos, Panalpina e CEVA Freight 

Management do Brasil.

APAC

INTERMODAL

No dia 22, Luiz Ramos e Wilson 

Braun – respectivamente, 

presidente e vice-presidente 

do SINDICOMIS/ACTC – 

receberam a visita do presiden-

te da Freight Forwarder 

Association of  Panama (APAC), 

Rolando Alvarez. Ele esteve 

acompanhado pelas executivas 

Arcelis Asprilla e Madelien 

Becerra, diretora executiva e 

responsável pelo atendimento 

aos clientes da Infinity 

Logistics Agency Corporation 

(ILA), nessa mesma ordem.

Foram discutidos diversos 

assuntos ligados ao comércio 

exterior e iniciadas conversa-

ções que poderão ser oficiali-

zadas via embaixada e consu-

lado do Panamá. Progredindo, 

elas beneficiarão os represen-

tados pelo SINDICOMIS/ACTC. 
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A B R I L

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

geral de Segurança da Aviação Civil e Carga Aérea 

do Departamento de Planejamento e Gestão no 

Ministério da Infraestrutura e coordenador dos 

Comitês Técnicos de Carga Aérea e de Segurança 

da Aviação Civil, da Comissão Nacional das 

Autoridades Aeroportuárias (CONAERO), foi o 

palestrante do                            de abril, realizado no 

dia 24. O tema da sua apresentação foi “Projeto 

Teca Digital – Cadeia Segura da Carga”.

por Paulo Márcio Mendonça, chefe de 

, coordenador-

Em 16 de abril, Erick Tjong (EUA) e Marion Pinto 

(Chile),                                                                                           .

No dia 22, Luiz Ramos e Tatiane Moura foram 

recebidos em                                   Ministério 

 (Banco Mundial), foram recebidos em audiência por 

Luiz Ramos e Wilson Braun. O objetivo do encontro 

era conhecer a visão das entidades sobre o atual 

cenário brasileiro, com ênfase no comércio exterior, 

e compará-lo com o que traçaram no ano passado. 

Esta foi a primeira vez em que o SINDICOMIS/ACTC, 

em seus mais de 70 anos de existência, foi consulta-

do pelo organismo internacional.

gabinete da ministra Tereza Cristina.

No dia 26, foi realizada a 

primeira reunião da Diretoria 

Executiva da CIMEC. Ela 

contou com as presenças de 

Luiz Antonio Silva Ramos, 

presidente; Lourival 

Figueiredo Melo, vice-

presidente; Oswaldo 

Gonçalves de Castro Neto, 

diretor de fiscalização; Helena 

Ribeiro da Silva, secretária; 

Adelmo da Silva Emerenciano, 

diretor jurídico, e Rodrigo 

Pereira Melo, diretor adminis-

trativo/financeiro.

1ª reunião da

EXECUTIVA

CIMEC
(MAPA)

audiência no

analistas do World Bank Group

Paulo Roberto Certo Afonso

COMITEC

Presidência da APEX

Em abril, o SINDICOMIS/ACTC formalizou o                

apoio à candidatura de Marcello Alexis Moufarrege 

à                                                        .



Já no                                   

Nos dias 29 e 30,                             

cumpriu extensa                                                                                      

e                 . Ele foi recebido em 

audiências privadas pelo 

ministro do

(TST), Ives Gandra Martins 

Filho, e, no Supremo Tribunal 

Federal (STF), por Márcio 

Antonio Boscaro, juiz-auxiliar 

direto do presidente desse 

poder, Dias Toffoli. 

            e Segurança Pública, 

Ramos foi atendido por 

Alexandre Rabelo Patury, 

coordenador-geral de 

Registro Sindical; Maria Hilda 

Marsiaj, titular da Secretaria 

Nacional de Justiça; e 

Annalina Trigo, diretora do 

Departamento de Promoção 

de Políticas de Justiça.

Na                    , Ramos foi 

recebido por Herlon Alves 

Brandão, secretário-

substituto de Comércio 

Exterior, e Flávio Scorza, 

coordenador-geral de 

Facilitação de Comércio.

(                             ). O evento 

aconteceu na Confederação 

Nacional do Transporte 

(CNT), em Brasília (DF). O 

objetivo desta nova entidade 

será estimular, dentro do 

Congresso Nacional, projetos 

de lei que desenvolvam o 

setor de transportes, além de 

promover ações, junto ao 

Executivo federal, visando ao 

desenvolvimento de políticas 

públicas que contribuam para 

a integração dos sistemas de 

transportes e infraestrutura 

no Brasil.No dia 29, Luiz Ramos 

também participou do 

lançamento da Frente 

Parlamentar Mista de 

Logística e Infraestrutura 
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M A I O

O COMITEC de maio trouxe como palestrantes Mario Povia e 

Bruno Pinheiro (diretor-geral e superintendente de regulação 

da ANTAQ, respectivamente) para apresentar e discutir as 

últimas modificações propostas à Resolução Normativa 

18/2017 (RN 18). O encontro aconteceu no dia 3, no auditório 

do SINDICOMIS/ACTC.

Luiz Ramos

perior do Trabalho

agenda em
Brasília

Tribunal Su- 
SECEX

Ministério da Jus-

FRENLOGI 

tiça

COMITEC



Apesar de o SINDICOMIS/ACTC ser um 

dos fundadores da ALACAT, há mais de 

dez anos houve um afastamento 

unilateral dessa importante associação 

multinacional, assim como da 

Federação Internacional das 

Associações de Agentes Transitários 

(FIATA).

Essa realidade mudou a partir do dia 

25, quando o vice-presidente e o diretor 

do SINDICOMIS/ACTC (respectivamen-

te, Wilson Braun e Alex Geng) participa-

ram do 36º Congresso da ALACAT, 

realizado em Barcelona, Espanha, e 

restabeleceram a aliança.
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J U N H O

ALACAT/FIATA

Luiz Ramos foi recebido em 
audiência por Bruno Pessanha 
Negris, da Diretoria do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 

Luiz Ramos e Tatiane Moura 
estiveram presentes durante o 
Primeiro Seminário Internacional 
das Agências Reguladoras de 
Transportes (                 ), realiza-
do nos dias 12 e 13, na sede da 
Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (              ), 
em Brasília. Participaram 
diversas autoridades públicas do 
setor de transportes; palestran-
tes nacionais e estrangeiros; 
representantes de entidades e 
executivos desses setores.

No dia 5, o Pleno do Tribunal 
Regional do Trabalho da 
Segunda Instância (                ) 
homologou, por maioria, o 
acordo firmado em 28 de maio, 
impondo a obrigatoriedade do 
pagamento das contribuições 
sindicais laborais e patronais 
para todos os onze sindicatos 
laborais representados pela 
Federação dos Empregados de 
Agentes Autônomos do 
Comércio do Estado de São 
Paulo (FEAAC) e pelo 
SINDICOMIS.

(                       ) e da Presidência 
da Comissão Técnica 
Permanente do ICMS 
(COTEPE/ICMS). As assessoras 
Sheyla Roberta Epifânia de 
Souza e Tatiane Moura (respecti-
vamente, do CONFAZ e do 
SINDICOMIS / ACTC) acompa-
nharam o encontro, que aconte-
ceu no dia 26.

Durante audiência com o diretor 
geral da                    , Mario Povia, 
no dia 27, Luiz Ramos apresen-
tou uma série de propostas 
elaboradas pelas equipes 
técnica e jurídica da ACTC, 
relacionadas aos termos e 
condições gerais de agencia-
mento de carga. O encontro 
aconteceu na sede da agência, 
em Brasília (DF).

SIART 

ANTT

TRT 2

CONFAZ

ANTAQ



J U L H O

A Diretoria Executiva, 

conselheiros fiscais e 

assessores do 

SINDICOMIS / ACTC se 

reuniram no dia 16. Na 

pauta, estavam a aprova-

ção dos novos associa-

dos, o status das arreca-

dações, a apresentação 

operacional, o funciona-

mento do Projeto Bitcoin e 

deliberações gerais.
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DIRETORIA
EXECUTIVA

  todos os seus documentos 

junto a órgãos públicos, bancos, 

fornecedores e clientes, entre 

outros, com um

adicional: o registro dessas 

operações utilizará a tecnologia 

blockchain, a mesma que 

hospeda as transações das 

criptomoedas e que é totalmente 

à prova de fraudes, violações e 

ataques de hackers.

Em julho, o SINDICOMIS/ACTC 

anunciou que oferecerá aos seus 

associados a possibilidade de 

  , e eletronicamente

assinar, digital 
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a g o s t o

No dia 12, dirigentes de 

s i n d i c a t o s  l a b o r a i s 

ligados à Federação dos 

Empregados de Agentes 

Autônomos do Comércio 

do Estado de São Paulo 

(FEAAC) conheceram 

d e t a l h e s  d a  C â m a r a 

Intersindical de Mediação de Conflitos 

(CIMEC). O encontro aconteceu no 

auditório do SINDICOMIS/ACTC, na 

capital paulista.

Já no dia 27, dirigentes e responsáveis 

pelos departamentos jurídicos de, 

aproximadamente, vinte sindicatos 

patronais do estado de São Paulo 

participaram de um encontro como o que 

foi feito com os laborais. A abertura 

também foi do presidente da entidade, 

Luiz Ramos. Ele saudou os presentes e 

disse que a concepção e criação da 

CIMEC demandou muito tempo e luta, 

mas contou com valiosos aliados. “Nutro 

um profundo agradecimento a grandes 

profissionais que nos apoiaram nesta 

iniciativa inédita no país, como a profes-

sora Selma Maria Ferreira Lemes, da 

Câmara de Conciliação, Mediação e 

Arbitragem da FIESP/CIESP; o professor 

Adolfo Braga Neto e o presidente do 

Conselho Arbitral do Estado de São 

Paulo, Cássio Telles Ferreira Netto. 

LABORAIS

conhecem a

e

PATRONAIS
CIMEC

Bruno Pessanha Negris, diretor 

do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (                        ), 

ministrou palestra no auditório do 

SINDICOMIS/ACTC no dia 28, 

durante o                          . Ao falar 

sobre o grupo de trabalho focado 

em comércio exterior que o órgão 

possui, ele convidou as duas 

entidades a apresentar propostas 

de avanços e melhorias na 

legislação. O convite foi pronta-

mente aceito por Luiz Ramos.

A                                                           .

2019-2021, oficializada em 28 de 

agosto, trouxe algumas novida-

des importantes, como o estabe-

lecimento da CIMEC - entidade 

criada pelo SINDICOMIS e pela 

FEAAC -  como o órgão oficial 

para quitação anual das obriga-

ções trabalhistas.
A união das duas categorias, 
neste e em outros assuntos, 

mostra que o sindicalismo 
brasileiro amadureceu e moderni-

zou-se, tornando-se menos 
politizado e mais pragmático. 

CONFAZ

COMITEC

Convenção Coletiva

“



S E T E M B R O
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No dia 27, uma comitiva da Federação das 

Associações Nacionais de Transitários e 

Operadores Logísticos Internacionais da 

América Latina e Caribe (ALACAT) foi recebi-

da pelo presidente e vice-presidente do 

SINDICOMIS/ACTC – respectivamente, Luiz 

Ramos e Wilson Braun –, juntamente a alguns 

dos diretores executivos das entidades, Alex 

Georg Geng, Hugo Buser e Maria Itália 

Piniano. 

A comitiva era composta por Moises Solis 

(foto) e Salvador Mónico, presidente e 

segundo vice-presidente da ALACAT (este 

último, também presidente do Grupo Logístico 

de Carga), além de Daniel Baquerizo e Jesus 

David Rodriguez, business development 

advisor e cofundador da Magaya (empresa 

especializada em soluções tecnológicas para 

gerenciamento de cadeias de suprimentos, 

sistemas de carga, distribuição e gerencia-

mento de armazéns). 

ALACATALACAT
Bruno Pinheiro e Sérgio Oliveira, 

ambos da Gerência de Regulação

. 

Já no Senado Federal, Luiz 

Ramos foi recebido, no gabinete 

da                                                                                           .

Thronicke (PSL/MS), pela sua 

chefe de gabinete, Vanda 

Branchine, e assessor parlamen-

tar, Victor Nepomuceno. 

Na sequência, ele foi ao Tribunal 

Superior do Trabalho 

Em audiência no                           .

O último compromisso foi na 

Decisão do juiz Victório Giuzio 

Neto, da 24ª Vara Cível Federal de 

São Paulo,                   parcialmente 

um                                            emitido .

pela Receita Federal, o qual 

penalizava um agente de carga 

devido à atracação antecipada de 

um navio, por decisão do próprio 

capitão da embarcação. Nessa 

demanda, a empresa autuada 

contou com o assessoramento da 

equipe de consultores jurídicos 

do Grupo BASKA. 

Nos dias 10 e 11 de setembro, 

Luiz Ramos cumpriu extensa 

(            ), onde se encontrou com 

o ministro Ives Gandra Martins 

Filho.

e Segurança 

Pública, ele foi recebido pela 

doutora Eutália Coutinho, 

diretora da Escola Nacional de 

Mediação e Conciliação (ENAM). 

        , no dia 11, com 

agenda em Brasília

da Justiça

Ministério

 

TST

senadora Soraya

ANTAQ

anulou
auto de infração

.



O U T U B R O

Luiz Ramos esteve em 

Brasília nos dias 29 e 

30, em audiências na 

ANTT, CONFAZ, STJ, 

Senado Federal, 

Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, 

entre outros.

29 DE OUTUBRO

* Agência Nacional de 

Transportes 

Terrestres (ANTT), 

com Mario Rodrigues 

Junior, diretor-geral 

da ANTT, e Rosimeire 

Lima de Freitas, 

superintendente de 

Serviços de 

Transporte Rodoviário 

e Multimodal de 

Cargas da ANTT.

* Conselho Nacional 

de Política Fazendária 

(CONFAZ), com Bruno 

Pessanha Negris, 

diretor do Conselho e 

presidente da 

COTEPE/ICMS.

* Senado Federal, 

com o senador José 

Serra (PSDB-SP).

30 DE OUTUBRO

* Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), com o 

ministro João Otávio 

de Noronha, presiden-

te do STJ.

* Escola Nacional de 

Justiça - Ministério da 

Justiça, com Eutália 

Coutinho, diretora da 

Escola Nacional de 

Mediação e 

Conciliação (ENAM), e 

Annalina Trigo, 

diretora do 

Departamento de 

Promoção de Políticas 

de Justiça (DPJUS).

* Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), com o 

Ministro Ives Gandra 

Martins Filho.

* Escritório Paixão 

Côrtes, com o 

advogado Marcus 

Kaufmann.

SENADO, ANTT, 

STJ , CONFAZ, COTEPE /

ICMS, ENAM,DPJUS e 
PAIXÃO CÔRTES.
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, CEO da Elotrans 

Transportes Internacionais, esteve 

presente durante o                                 .

da International Federa-

do Governo do Esta-

No dia 2, o                                  .

para uma audiência privada. Ele 

inseriu na pauta a demanda de um 

associado do SINDICOMIS/ACTC, 

envolvendo um projeto de distribui-

ção de energia na Marginal 

Pinheiros. O secretário se compro-

meteu a estudar o assunto. A 

deputada estadual Maria Lúcia 

Amary (PSDB), presente na audiên-

cia, também se inteirou do tema em 

questão.

nião do Conselho de Relações 

Internacionais (          ) da Fecomercio 

SP. O encontro foi realizado dia 7, na 

sede da entidade, e serviu para 

discutir mais profundamente temas 

importantes para o cenário atual, 

como o acordo firmado entre o 

Mercosul e a União Europeia (UE).

tion of  Freight Forwarders 

Associations (                 ), represen-

tando o SINDICOMIS/ACTC, do qual 

é membro da Diretoria Executiva. O 

evento foi realizado na Cidade do 

Cabo, África do Sul, entre 1º e 5 de 

outubro, com o tema "Onde tecnolo-

gia e logística se encontram".

do de São Paulo, Antonio Carlos 

Malufe,                                                    .

                       participou da reu-

Hugo Buser

Congresso 

Mundial

FIATA

Casa Civil

secretário da 

recebeu Luiz Ramos

Wilson Braun

CRI



N O V E

O corpo de assessores jurídicos do SINDICOMIS/ACTC reuniu-se na manhã de 13 

de novembro, na sede das entidades, para discutir a segunda parte do estudo 

elaborado pelo Escritório Paixão Côrtes e assinado por um dos seus sócios, 

Marcus Kaufmann, sobre a regulação sindical no atual contexto político e jurispru-

dencial, as convenções coletivas de trabalho e a democracia sindical interna.

Participaram da reunião os advogados Arthur Gonçalves, Michel Pereira, Oswaldo 

Gonçalves de Castro (também conselheiro titular do CARF), Ana Lúcia Marchiori e 

Carlos José Xavier Tomanini, além de Maristela Moreira (assessora do 

SINDICOMIS/ACTC e advogada) e Luiz Ramos (presidente das entidades).

DEB
ATE

A edição 298 do Acontece trouxe, em sua primeira 

página, um convite para que os associados 

participem da Intermodal 2020, uma vez que o 

SINDICOMIS/ACTC estará presente na feira, com 

um stand estrategicamente localizado em um dos 

mais visitados corredores. A ALACAT e a FIATA, 

parceiras da entidade, também compartilharão 

desse espaço.

O SINDICOMIS/ACTC foi homenageado durante o XI 

Encontro Brasileiro das Empresas Comerciais 

Importadoras e  Exportadoras - Brazilian Suppliers, 

evento que aconteceu no dia 25 e reuniu personali-

dades, dentre as quais a ministra Tereza Cristina. 

Além dela, também compareceram Alfredo Cotait 

Neto (FACESP), Sérgio Ricardo Segóvia Barbosa e 

Ana Cláudia Cunha Barbosa (APEX).
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.                                                                       –  Secretaria 

Nacional de Transportes Terrestres, com Marcello da 

Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres 

interino.

Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), com Bruno Pinheiro, superintendente de 

Regulação da                    , e Dax Rosler Andrade, 

gerente de Regulação Portuária.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (                         

.           ), com William Dib, diretor-presidente do órgão; 

Patrícia Lamarão, adjunta do diretor-presidente; 

Leonardo Santos, da Gerência-Geral de Portos, 

Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados 

* Agência Nacional de Aviação Civil (                 ), com

O presidente do SINDICOMIS/ACTC e da CIMEC,                                                                                        

.                            , esteve em                      entre 26 e 29 de 

novembro. Ele cumpriu uma agenda institucional, que 

incluiu audiências na Escola Nacional de 

Administração Pública, Senado Federal, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, Setor de Múltiplas 

Atividades Sul e Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários.

Veja a relação completa abaixo:

27 DE NOVEMBRO

Ricardo Bezerra, diretor da Agência, e Rogério Pecci, 

assessor técnico da diretoria.

* Gabinete do senador Wellington Fagundes   

* Escola Nacional de Administração Pública

* Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), com Bruno 

Souza, CEO da empresa 

(                    ); e Marcos Aurélio Miranda de Araújo, do 

gabinete da presidência da ANVISA.

(                                          ), com Fernando Damasceno, 

chefe de gabinete; e Marinez Chiele, assessora.

29 DE NOVEMBRO

26 DE NOVEMBRO (                ), com Gabriela Faria, chefe de gabinete.

Tecnologia da Informação, e Demétrios Teixeira, 

sócio-diretor.

28 DE NOVEMBRO

M B R O

Luiz Ramos Brasília 

ANTAQ

VISA
AN-

GGPAF

ANAC

Senado Federal

ENAP

2Ledger 

Ministério da Infraestrutura

Dia 5, às 10 horas, a                                                     , juntamente com os membros do Conselho e assessores do 
SINDICOMIS / ACTC,                           para deliberar sobre os seguintes assuntos: aprovação de novos associa-
dos; status das arrecadações;plano orçamentário para 2020; CIMEC; parecer do advogado Marcus 
Kaufmann sobre assuntos atuais e futuros referentes à Convenção Coletiva oficializada perante o TRT2 e 
proposta da FECOMERCIO-SP referente à mudança do estatuto; status das diversas ações judiciais; 
assuntos pendentes referentes à ALACAT / FIATA; entre outros.

Os diretores presentes foram: Luiz                   , presidente;                   Braun, vice-presidente;                      Anjos 
Fernandes, 1º diretor secretário; André                                  , 2º Diretor Secretário;                       de Clemente 
Benvenuti, 1º diretor tesoureiro;                  Lourenço Dias Filho, 2º Tesoureiro;                     Aparecida Alves, 
conselheira fiscal titular;                            José Diniz, conselheiro fiscal titular;                     Masaaki Yamamoto, 
conselheiro fiscal titular;                              Georg Geng, diretor suplente;                                Piniano, diretora 
suplente;                Regina Pinho, diretora suplente;               Buser, diretor suplente e                                Mollica, 
diretor suplente.

Diretoria Executiva
se reuniu

Ramos Wilson Laércio 
Gobersztejn Marcelo 

Milton Denise 
Fernando Nelson 
Alexander Maria Italia

Célia Hugo Regynaldo 
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N Ú M E R O S
Antes mesmo de findar o mês e, 

consequentemente, o ano,
alguns números expressivos refletem
parte dos resultados da atual gestão.

CERTIFICADOS  

d
e ORIGEM

633
firmados pelo 

SINDICOMIS/ACTC

EMPRESAS 
2.902
REPRESENTADAS

39%
Redução na quantidade
de empresas notificadas/
negativadas
(2019 em relação a 2018)

392%
Evolução das empresas que 
regularizaram o pagamento 
da Contribuição Sindical 
(2019 em relação a 2018)

395%
Evolução das empresas que 

regularizaram o pagamento 

da Contribuição Confederativa

(2019 em relação a 2018)

100%
A mais de novos 
associados captados 
no ano (2019 em 
relação a 2018)
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