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PRESIDENTE DO SINDICOMIS OBTÉM APOIO 

TOTAL DA FECOMERCIO E INICIA O PROCESSO 

DE TRANSIÇÃO PARA NACIONAL 
 

 
 

Com o desafio de construir uma nova e ousada cultura política junto aos nossos 

representados de abrangência nacional que congrega os Agentes de Carga NVOCC, 

OTM, Comissárias de Despacho, a diretoria executiva do SINDICOMIS, apresentou à 

Federação o seu pedido de apoio ao Projeto de alteração do alcance da categoria do 

Sindicato, de Estadual para Nacional. 
 

Os motivos e as necessidades do abarcamento nacional são em razão do SINDICOMIS 

ser a única entidade existente no Brasil que agrupa todas as classes empresariais acima 

mencionadas, atendendo assim, uma reinvindicação nacional de diversas empresas de 

fora do Estado de São Paulo, que hoje buscam junto a nossa Entidade apoio à suas 

demandas, necessárias a continuidade de suas atividades.  
 

Ressalta-se que o nosso Sindicato está coroado de legitimidade, o que se comprova 

pelos seus 70 anos de existência e pelos inúmeros comparecimentos de grandes 

empresas dos mais variados Estados da Federação a ele agregadas. 
 

Reafirmamos, em audiência que aconteceu no último dia 10/08 com o Presidente da 

FECOMERCIO Abram Szajman que, a real democracia nasce justamente da oposição 
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de ideias, que se efetivaram na garantia de participação da categoria interessada, em 

atenção ao princípio da liberdade sindical que é reconhecido, internacionalmente, 

prevista inclusive às suas atividades em diversos tratados e incorporados ao nosso 

ordenamento jurídico brasileiro, sendo que a própria lei maior traz em seu artigo 8ª a 

consagração da Livre Associação Sindical. Se, na Sociedade Contemporânea, a 

capacidade de diálogo entre os agentes políticos é medida pelo sucesso ou fracasso das 

demandas, na luta sindical, essa questão está mais presente, visto que as entidades que 

representam os interesses das categorias são formadas por seguimentos heterogêneos, 

cujos interesses se unificam quando estão em jogo os seus direitos constitucionais. 
 

Diante dessa realidade a nossa entidade verificou que o único caminho para que se 

efetive e atenda às reinvindicações manifestadas por seus representados seria a 

aplicação da norma jurídica prevista em lei para se obter o reconhecimento de sua 

abrangência nacionalmente. 
 

Importante ainda mencionar que não cabe ao Estado definir categorias ou impor 

cláusulas, nem mesmo criar condições para existência dos Sindicatos. Certo é que a 

nova ordem constitucional exige que as categorias optem voluntariamente pela 

associação em seus respectivos sindicatos, dessa forma, merece a especial ressalva o 

fato de que foi reivindicado a expansão do nosso sindicato a nível nacional. 
 

Diante dessas justificativas, solicitamos ao Presidente da FECOMERCIO, a análise de 

nossa pretensão em atuar em âmbito nacional, o que foi de pronto aceito, manifestando 

seu apoio na organização desse novo projeto, a fim de que possamos nos reinventar 

diante das intervenções políticas provocadas pela reforma trabalhista. 
 

É um novo desafio para nossa Entidade que, em maio de 2018 completará 70 anos de 

existência e, desde já contamos com o apoio de todos para essa nova etapa do 

SINDICOMIS, ainda que crítico... estaremos juntos hoje e sempre. 
 

Forte abraço, 

 

LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS 

Presidente 


