DIRETORIA DO SINDICOMIS/ACTC SE REÚNE PARA CELEBRAR
AS CONQUISTAS DESTE ANO
No dia 14 de dezembro, o presidente do
SINDICOMIS/ACTC- Sindicato dos Comissários de
Despachos, Agentes de Carga e Logística do Estado de
São Paulo e da
ACTC - Associação Nacional dos
Comissários de Despachos e Operadores Intermodais,
Luiz Antônio Silva Ramos, convocou a diretoria para
fazer um balanço geral das dificuldades enfrentadas
durante este ano que está se encerrando e, ao mesmo
tempo, comemorar as vitórias alcançadas no período.
Na ocasião, o presidente ressaltou a importância da força e da união da equipe para
alçar voos cada vez mais altos.
Após um ano de muito trabalho e realizações em defesa da categoria, Luiz Ramos
garante que reconhecer o esforço ou as conquistas das pessoas que andam lado a lado,
principalmente nas adversidades, é muito importante para planejar com alegria e
partilhar os anseios para o próximo ano.
Participaram do encontro lideranças de diferentes cidades do Estado, componentes
da atual diretoria, bem como assessores e colaboradores das Entidades que puderam
confraternizar após um ano de trabalho, e ouvir do presidente que, "os obstáculos
foram muitos, porém juntos conseguimos superar todas as adversidades “.
Ao encerramento do encontro, Luiz Ramos externou sua gratidão a cada um que
contribuiu com a condução dos trabalhos realizados pelo SINDICOMIS/ACTC, com as
seguintes palavras;
Discurso proferido pelo presidente do SINDICOMIS/ACTC, Luiz Antonio Silva Ramos:
Meus caríssimos e caríssimas, companheiros e companheiras, diretores e diretoras,
meu vice, associados e representados. Entendo que nunca é demais reconhecer o
esforço ou as conquistas das pessoas que amamos, apreciamos e nas quais acreditamos,
principalmente nas adversidades. É uma forma de demonstrar que as valorizamos e,
ao mesmo tempo, as motivamos a seguir firmes colhendo êxitos do que plantaram
dentro do que acreditam. Minhas felicitações àqueles que comungam comigo
pensamentos e desejos.
Muitas vezes as conquistas não são alcançadas, mas o esforço por si mesmo foi grande,
e merece os parabéns. Vejo que só há felicidade onde há virtude e empenho sério,
pois, a vida não é um jogo. Nossa recompensa se encontra no esforço e não no
resultado. Tenho a convicção de que um esforço total é uma vitória completa. Pois
onde houver uma árvore para ser plantada, plantem-na vocês mesmos, sejam vocês os
protagonistas que afastam as pedras dos vossos caminhos. Nunca se canse de tentar, a
perseverança sempre tem a sua recompensa.

Quando lutamos com todas as nossas forças, desfrutamos de grandes conquistas
durante a nossa vida. Basta acreditar e estar dispostos a dar o nosso melhor em tudo
o que fazemos. Com o tempo construiremos nosso caminho, conscientes de que
alcançamos tudo o que desejamos.
Quero expressar minha gratidão por mais esta vitória. Agradeço a Deus pela
oportunidade! Como é bom sentir a presença de Deus em nossa vida, saber que Ele
está sempre ao nosso lado, nos amparando com a sua mão divina! Mesmo quando nos
sentimos sozinhos e perdidos, o Senhor está conosco, mostrando a direção certa para
seguirmos pelo melhor caminho!
Somos um time vitorioso pelo simples fato de estarmos vivos e por ganhar uma nova
oportunidade de servir à nossa classe, todos os dias, e de conquistar algo novo em
benefício de todos.
A cada vitória sinto-me mais vivo, mais abençoado, mais amado e ainda mais protegido.
A cada vitória tenho mais certeza de que as próximas batalhas também serão vencidas,
o medo já não é mais um obstáculo. Que meu Deus me permita me sentir agradecido
pela oportunidade de compartilhar com todos, esse imenso sentimento.
Colegas, amigos e amigas, companheiros e companheiras, este é um momento de muita
emoção, em que meu coração se encontra carregado de gratidão. Vocês precisam
continuar lutando e saber se fortalecerem com as derrotas, mas principalmente,
precisam aprender a nunca desistir, por maior que seja o obstáculo. Trabalhem duro e
deixem que a dedicação profissional fale por vocês.
Queridos e queridas, mais uma etapa foi concluída, mais um ano se passou, e que
tenhamos conseguido tudo de bom, que Deus nos ofereceu, oferece e oferecerá.
Desejo que possamos encontrar o caminho de Deus, e que este seja trilhado com muita
fé e paz, para que possamos acreditar nesse sentimento, capaz de transpor obstáculos,
para que sejamos felizes.
Coragem a todos para assumir e enfrentar as dificuldades, perseverança para que
jamais desistamos ou desanimemos de nossas esperanças; para que a cada novo dia
possamos ver novos horizontes.
Tenho comigo que chegará o dia em que cada um conquistará o lugar que tanto deseja,
mas até lá nunca perca a esperança e o foco em suas metas. Que as mãos de Deus
guiem nossas vidas, para que sigamos em paz, em harmonia, com saúde e alegria.
Tudo que desejo é que este ano seja melhor que o ano que passou, e que o s dias
vindouros sejam de saúde, paz e amor.

Assessoria SINDICOMIS/ACTC.

