
ATA DA REUNIÃO DO NUCLEO DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS DA 
ACIJ 

 

Local: Salão Nobre da ACIJ 
 
Foi aberta a reunião pela Presidente Fernanda Garcia que 
saudou  todos os presentes, com a apresentação da Diretoria e dos 
participantes, e externando o agradecimento especial ao 
Treecom Coworking Industrial que ofereceu o café de boas vindas. 
 
Na sequência, o Sr. Jonas Tilp saudou a todos e apresentou o perfil 
de negócios da Treecom Coworking Industrial  apresentando o 
histórico e os propósitos do conceito de trabalho conjunto & 
partilhado, com as sinergias e ações decorrentes, também com foco 
no partilhamento dos espaços privativos industriais on demand 
incluindo porta pallets, pista de montagem, auditório, laboratórios, 
completa infraestrutura de escritório, vestiários e pátio privativo de 
containers (www.treecom.club). 
 
Em seguida houve a apresentação pela Helena Detzel e a Profa. 
Jurema Tomelin do Programa PEIEX APEX + Univille + Inovaparq 
(Programa de Qualificação para Exportação).  
 
Consultora Leticia Peters Buss falou sobre os resultados da Semana 
dos Núcleos Empresariais com a realização da FACISC (no período 
de  20 de abril/18), visando a inspiração e o conhecimento para o 
negócio – Guia de Comunicação e Marketing, Responsabilidade 
Social, Meio Ambiente, Inovação, etc... para sua Empresa 
(www.semanadosnucleos.com.br). 
O material vai ser encaminhado por whats para que todos possam 
ter acesso. Nos próximos meses, uma consultora da FACISC virá 
fazer uma pesquisa de satisfação e coletar opiniões a respeito do 
material. 
 
Sr. Peter Kadur, do CLIF, comentou sobre a recente reportagem 
constante na revista The Economist (Inglaterra) sobre tendências 
logística global com foco nas companhias marítimas e outros modais.  
 
 
Fernanda Garcia compartilhou a doação no dia 15.05.18 dos 
alimentos ao Lar Abdon Batista decorrente da arrecadação realizada 
durante o TTD no dia 09.05.18. 
 

http://www.treecom.club/
http://www.semanadosnucleos.com.br/


Depois disso, o Arnaldo Shimomaebara, Gerente de Comércio 
Exterior da BMW discorreu sobre o perfil de negócios da empresa no 
Brasil e o case do OEA da empresa com o pleito apresentado em 
2016. 
Houve a sessão de perguntas e respostas. 
 
Sr. Macelo Petrelli, Presidente SINDAESC, falou sobre a greve da 
RFB + Sindicato dos Transportadores e a negociação dos valores do 
frete rodoviário.  
 
Ao final, a reunião foi encerrada pela Presidente Fernanda Garcia. 

Atenciosamente, 

 

Leticia Peters Buss  

Consultoria Coletiva  
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A ACIJ pauta sua atuação por seu Código de Ética, em conformidade com a Legislação Brasileira. Qualquer situação 
irregular deve ser informada através do Sistema de Ética pelos canais:  etica@acij.com.br ou 47-34613333. Este e-
mail e seus anexos podem conter informações confidenciais. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
apague-a e notifique o remetente imediatamente.  
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