
 

 

Novas perspectivas para o comércio exterior são anunciadas 
na  abertura da 24º Intermodal 

 

Ontem, 13 de março, teve início, no espaço São Paulo Expo,  o maior evento de 
logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, a 
Intermodal South America, em sua 24ª edição, com a participação de 400 
marcas  de 22 países.  Diversas autoridades responsáveis pelas atividades do 
comércio exterior se pronunciaram durante a abertura oficial do evento, inclusive 
o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa.  
 

Após o ato solene, Luiz Ramos, 
presidente do Sindicato dos 
Comissários de Despachos, Agentes de 
Carga e Logística do Estado de São 
Paulo- SINDICOMIS e da Associação 
Nacional dos Comissários de 
Despachos, Agentes de Cargas e 
Logística- ACTC, e diretor da Federação 
do Comércio do Estado de São Paulo- 
Fecomércio cumprimentou   o ministro 

pelas palavras proferidas na ocasião, enquanto lhe entregou um exemplar do 
Livro SINDICOMIS 70  ANOS – Início de um novo  ciclo,  obra  editada para 
comemorar o Jubileu de Vinho do Sindicato, e que foi apresentada às 
autoridades, empresas associadas e ao público em geral  durante o Feira 
 
Abertura da 24ª Intermodal: 
 

Compuseram a mesa solene de abertura da 24ª Intermodal, as seguintes 
autoridades: Jean François Quentim- presidente da UBM Brazil e organizador do 
evento; Maurício Quintelha Lessa- ministro dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil; senador Welington Fagundes- presidente da Frente Parlamentar de 
Logística de Transporte e Armazenagem – Frenlog; Laurence Casagrande 
Lourenço- secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo 
representando o governador Geraldo Alckmin; Francisval Mendes- diretor geral 
de exercício da Agência Nacional de Transportes Aquaviários- ANTAQ; Bayard 
Freitas Umbuzeiro Filho- presidente da Associação Brasileira de Terminais e 
Recintos Alfandegados- Abtra; Sérgio de Assis Lobo- diretor da Agência Nacional 



 

 

de Transportes Terrestres – ANTT; e Márcio Frugiuele- vice-presidente da 
Associação Brasileira de Logística- ABRALOG. 
 
“Estamos muito confiantes com as novas perspectivas do cenário econômico 
brasileiro, escutamos nossos clientes e vamos atender a algumas necessidades 
da indústria. O novo local permitirá, a abrangência do evento, com novos 
expositores e novas tecnologias ao mercado”, afirmou o presidente da UBM 
Brazil, organizadora da feira, Jean-François Quentin. 
 
Segundo o senador Welington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar de 
Logística de Transporte e Armazenagem – Frenlog estes fóruns de debates têm o 
poder de promover investimentos em infra estrutura, fatores essenciais para 
gerar ganhos de produtividade e  motivar novos negócios no País. O senador 
ainda falou sobre a insegurança jurídica e adiantou que está realizando uma 
Proposta de Emenda Constitucional, a de nº 39, que vias ampliar a segurança 
jurídica das permissões e concessões públicas, dando garantias aos grandes 
investidores e, ao mesmo tempo, trazendo melhorais ao ambiente de negócios 
no Brasil. 
 
Por sua vez, Laurence Casagrande Lourenço, secretário de Logística e Transportes 
do Estado de São Paulo, que no ato representou o governador do Estado, Geraldo 
Alckmin, ressaltou a qualidade das rodovias paulistas, onde 78% delas foram 
avaliadas como boas ou ótimas, “isso mostra a força do transporte logístico do 
Estado de São Paulo”. 
 
Mas, para o secretário ainda é preciso avançar, buscar redução do custo logístico 
e aumento do desenvolvimento nacional em prol da qualidade de vida. Ele cobrou 
uma posição do governo federal alegando que as  parcerias são necessárias para 
resolver problemas de gargalos importantes, dentro e fora do Estado de São 
Paulo, como o acesso aos portos. “É muito importante para que tenhamos uma 
eficiência maior na liberação das vias paulistas, que hoje ainda continuam 
carregadas dificultando a chegada ao porto de Santos. O Estado como grande 
empreendedor é um modelo que já se esgotou, é preciso trazer o investimento 
privado”, afirmou Lourenço. 



 

 

O Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintelha Lessa, por 
sua vez exaltou a organização do evento 
e a importância do mesmo para 
capacitar os gestores do comércio 
exterior. “Podemos afirmar que este é 
um momento diferente, principalmente 
depois das reformas e medidas tomadas 
pelo governo federal. Vivemos um 
momento de grande expectativa no País 
para fazer negócios e trazer benefícios. 
O ‘Brasil voltou’ e recuperou a confiança 
dos investidores, é uma Nação diferente 

daquela que recebemos lá em 2016”, argumentou  Lessa. 
 
Ainda em seu pronunciamento, o ministro relembrou os progressos do Brasil 
diante de todas as dificuldades enfrentadas no passado, “Trouxemos a inflação 
de volta a um patamar importante, hoje estamos com a menor taxa de juros da 
história recente, segurança jurídica, representatividade dos negócios que 
dialogam com o setor privado”. 
 
Segundo ele, a iniciativa do presidente Michel Temer de  juntar os ministérios do 
Transportes, dos Portos e da Aviação Civil, permitiu pela primeira vez que o Brasil 
pensasse Intermodal. “Na próxima semana será apresentando pela primeira vez 
o plano nacional de logística que vai nortear os investimentos do governo federal 
e consequentemente os investimentos dos Estados e Municípios para os grandes 
gargalos de infraestrutura sejam vencidos” anunciou o ministro. 
 

O presidente, Luiz Ramos, os diretores 
e os assessores do SINDICOMIS/ACTC 
estão no estande do Sindicato, nos três 
dias do evento, recepcionando as 
autoridades do comércio exterior e 
diretores de empresas associadas. No 
estande das Entidades também o Time 
OEA do SINDICOMIS/ACTC está dando 
orientações e assessorando as 
empresas a obterem o certificado de 

Operador Econômico Autorizado- OEA, além da presença do grupo Fiorde 



 

 

Logística Internacional, que está apresentando o seu amplo programa de serviços 
para o setor. 
 
A Intermodal 2018, segue até o dia 15 de março, expondo produtos e serviços 
voltados ao segmento do comercio exterior, bem como discutindo temas de 
interesse das empresas do setor, a feira acontece das 13h às 21h no São Paulo 
Expo. 
 
Fonte: Assessoria de Comunicação SINDICOMIS/ACTC 


