FEADUANEIROS OFÍCIO 016/2011
São Paulo, 21 de novembro de 2.011.
Ilmo. Sr.
Alejandro Ramos Gil
MD Presidente da ASAPRA

Cordiais Saudações,
A FEADUANEIROS, pelo seu Presidente, em nome de todos os Sindicatos de Despachantes Aduaneiros do
Brasil e de todos os profissionais Brasileiros, sente-se no indeclinável dever de externar seus sinceros
agradecimentos a essa importante Associação pela escolha do Brasil para a realização da 42ª Assembléia
ASAPRA 2011, mais exatamente na cidade de Santos e pelo patrocínio do evento.
Na expectativa de havermos dedicado nossos melhores esforços para que a Assembléia fosse realizada com o
sucesso e brilhantismo com que ela transcorreu, queremos registrar e agradecer a presença dos muitos
membros de comitivas e delegações dos países filiados a ASAPRA, que compareceram e abrilhantaram o
encontro, que além de proveitoso para o aprimoramento dos conhecimentos técnicos dos presentes, serviu,
sem dúvida, para congraçar a comunidade aduaneira internacional.
Refutamos como de suma importância a presença do Sr. Secretário Geral, Dr. Kunio Mikuryia, bem como do
Secretário Adjunto OMA, Dr. Sérgio Mujica, que muito nos honraram com suas presenças, demonstrando a
pujança da classe dos Despachantes de Aduana e o respeito que essa Associação desfruta.
Destacamos o papel preponderante dos Srs. Álvaro Pinhedo e Mário Lev na condução das tratativas que
culminaram com a realização da ASSEMBLEIA e dos demais colaboradores dessa Associação que em muito
ajudaram na sua concretização.
Já externamos nossos agradecimentos ao Presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e
Região, Sr. Cláudio de Barros Nogueira e sua Diretoria, que patrocinou o importante encontro, assim como
ao Sr. Valdir Santos, Presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo e sua Diretoria, que
também não mediram esforços nesse sentido.
Desejamos fazer menção a todos os ilustres palestrantes que emprestaram o brilho de seus conhecimentos aos
que estiveram presentes.
Por último, rogamos a V. S ª faça chegar ao conhecimento de todos os participantes da ASAPRA, o teor da
presente mensagem, o que desde já agradecemos, pois ela representa o sentimento de todos os Despachantes
Aduaneiros do Brasil.
Atenciosamente,

DANIEL MANSANO
Presidente
Av. Paulista, 1337 - 22º andar
São Paulo – SP CEP 01311-200
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