SINDICOMIS/ACTC ESTREITAM
PARCERIA COM A ADUANEIRAS PARA
OFERECER SERVIÇOS À CLASSE
Em visita à sede das Entidades, no dia 21 de março, o diretor Executivo da
Aduaneiras, Caio Serra, foi recebido
pelo
presidente
do
SINDICOMIS/ACTC, Luiz Ramos, e
pela
Assessora
Jurídica
das
Entidades,
Maristela
Noronha
Gonçalves Moreira. Na ocasião
trataram de vários assuntos de
interesse comum, com reflexos
positivos
para
as
empresas
associadas e representadas, que
passarão a ter 30% de descontos nos
produtos e serviços da empresa.
Também ficou acertada a criação de um curso, em âmbito nacional, voltado à
capacitação profissional para a manutenção do certificado de cargas perigosas,
exigido das empresas Agentes de Cargas, o qual precisa ser renovado de dois
em dois anos. Neste caso, a coordenação técnica, ou seja, o programa do curso
ficará a cargo do Sindicato e da Associação enquanto a realização do evento
será de responsabilidade da Aduaneiras.
Com vista a contribuir com informações aos associados, Caio Serra
disponibilizou também ao SINDICOMIS/ACTC uma assinatura do TecWin que
poderá ser utilizado em consultas na sede das Entidades. Além de doar uma
série de livros técnicos para a nova biblioteca das Entidades.
Além disso, o diretor da empresa de legislação do comércio exterior empenhou
todo o seu apoio na divulgação de cursos e eventos realizados pelas Entidades,
no site da Aduaneiras, desde as reuniões do Comitê Técnico de Comércio
Exterior e Fiscal - Comitec até artigos produzidos pelo presidente Luiz Ramos.
Inclusive este passará a escrever uma coluna quinzenal no Sem Fronteiras,
publicação eletrônica da empresa.
Segundo Caio Serra, os sindicatos que não saírem da zona de conforto, em
razão das mudanças históricas que estão acontecendo no País, estarão sujeitos
a ter sérios problemas de custeio e manutenção de suas atividades. “Portanto
creio que este é um momento oportuno para nos aproximar ainda mais do
SINDICOMIS e da ACTC para fortalecer a nossa parceria que existe há muitos

anos, e sempre teve como objetivo promover ações que trazem benefícios para
a categoria e para o comércio exterior brasileiro.”
Em tom de concordância, Luiz Ramos reafirmou o seu compromisso com a
Aduaneiras que voltará a publicar uma coluna de perguntas e respostas sobre
temas de interesse dos leitores do jornal Acontece, a partir da edição maio-junho
de 2018.
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