
 

 

SINDICOMIS/ACTC orienta empresas a obterem o certificado OEA na 
Intermodal 2018 

No segundo dia, 14 de março, do maior evento de logística, transporte de cargas 
e comércio exterior da América Latina, a Intermodal South America, 
houve grande procura das empresas do Estado de São Paulo e de outros Estados 
pela certificação do Operador Econômico Autorizado- OEA, no estande do 
Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e Logística do Estado 
de São Paulo- SINDICOMIS e a Associação Nacional dos Comissários de 
Despachos, Agentes de Cargas e Logística- ACTC. 

 

Empresários do Espirito Santo 

 

Empresários de Santa Catarina 

Essa procura por orientação e segurança nas operações do comércio exterior só 
reforça a importância da certificação OEA para a Classe.  

Durante o evento, alguns empresários de outros Estados procuraram o 
presidente do SINDICOMIS/ACTC, Luiz ramos, para tratar sobre a nacionalização 
do Sindicato. 

Isso porque as empresas sentem necessidade de maior representação  junto ao 
poder público e aos órgãos anuentes. 

Jaqueline Rolim e sua sócia Rosa Lima são proprietárias da empresa RR Comex, 
localizada na cidade do Rio de Janeiro, há cinco anos, e sentiram a necessidade 
de procurarem o Sindicato para se associarem e garantir um suporte 
especializado a fim de alavancar os negócios. 



 

 

“A Sindicalização é muito importante, para fortalecer o SINDICOMIS/ACTC que 
batalha diariamente em busca de conquistas para os trabalhadores da Classe. 
Além de contribuir para o networking entre as empresas do ramo de comércio 
exterior e aumentar as prospecções, serviços e parcerias comerciais”, afirmou a 
mais nova associada Rosa Rolim. 

A Entidade também é colaboradora técnica do Poder Público, podendo 
representar diante das autoridades administrativas e judiciárias os principais 
objetivos do setor. 

Os associados do SINDICOMIS possuem os seguintes benefícios: orientação 
jurídica; orientação técnica e operacional; fornecimento de Certidão Negativa; 
fornecimento de Certidão de Associado; envio mensal de Informativo Jornal 
“Acontece”; banco de currículos; envio semanal de informações da semana; 
inclusão do logotipo e link do site da empresa no site da Entidade; acesso as 
circulares e informativos; descontos em cursos realizados com nossos parceiros; 
reuniões dos Agentes de Cargas da Associação Comercial de Santos - ACS; 
reuniões do Comitê Técnico de Comércio Exterior e Fiscal; e atendimento, apoio 
e informações no que a empresa necessitar. 

Durante as visitas ao estande o presidente 
do SINDICOMIS/ACTC, Luiz Ramos, 
apresentou o livro “SINDICOMIS 70 ANOS – 
Início de um novo ciclo”, obra que está 
sendo lançada na feira para comemorar o 
Jubileu de Vinho do Sindicato. 

A Intermodal 2018 que conclui suas 
atividades no dia 15 de março, está em sua 
24ª edição e conta com a participação de 

400 marcas de 22 países. Diversas autoridades responsáveis pelas atividades do 
comércio exterior passaram pela feira. O evento segue expondo produtos e 
serviços voltados ao segmento do comercio exterior, bem como discutindo temas 
de interesse das empresas do setor.  
 
 
Assessoria de imprensa do SINDICOMIS/ACTC 


