
urante a solenidade de abertura da 15ª edição Dda AUTOP, que aconteceu no dia 10 de agosto, 
no Centro de Eventos do Ceará, onde foi 

oficializada a posse da primeira diretoria da Associação 
Nacional dos Sincopeças do Brasil, o presidente do 
Sindicato do Comércio de Autopeças do Estado de 
Pernambuco (Sincopeças–PE), José Carlos de 

José Carlos de Santana toma posse na 
Diretoria do Sincopeças-BR

Santana, foi empossado como Diretor de Eventos da entidade, e o diretor e conselheiro fiscal do Sincopeças-PE, 
Marlon do Amaral Lins, foi nomeado 5º Diretor Conselheiro Fiscal.

O Sincopeças BR foi criado em outubro de 2014, com sede e foro na cidade de São Paulo, a entidade elegeu 
como 1º Diretor Presidente o empresário Ranieri Leitão, presidente do Sistema Sincopeças/Assopeças (Ce), e 
tem por patrono o empresário Darci Piana, Presidente da Fecomércio/PR e 1º Vice-Presidente Administrativo da 

Confederação Nacional do Comércio.

O evento oficializou uma instituição nacional do setor de autopeças, objetivando 
intensificar os trabalhos que envolvem o segmento e reunir forças em prol do 
comércio de autopeças do Brasil. Com frequentes reuniões envolvendo os presi-
dentes e vice-presidentes dos diversos sindicatos, debatem pautas que abordam 
soluções para a excessiva tributação, incentivo às práticas de inspeção técnica 
veicular, e recursos de gestão que podem contribuir com o varejo em diferentes 
regiões.

“ Em primeiro lugar gostaria de parabenizar a direção e organização do evento em 
geral. Em relação ao Sincopeças BR, fico lisonjeado em poder participar da diretoria desta conceituada organiza-
ção, tendo em vista que a mesma trará inúmeros benefícios ao nosso segmento, a exemplo, parcerias com 
grandes empresas prestadoras de serviço. Como diretor de eventos, espero contribuir ao máximo para que 
tenhamos êxitos”, ressaltou José Carlos de Santana, presidente do Sincopeças-PE, e membro da Câmara 
Brasileira do Comércio de Peças e Acessórios para Veículos (CBCPAVE).
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