
   

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

3ª SUBSEÇÃO - CAMPINAS 

 
	  

RECOF-SPED 
MAPA - NOVO REGULAMENTO EMBALAGEM DE MADEIRA 

	  	  

Expositores	  
	  

DANIEL	  MAIA	  
Bacharel em Administração com Ênfase em Comércio Exterior e Pós-Graduado em Relações Internacionais pela 
Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP, Diretor de Consultoria Tributária em Comércio Exterior da Price 
Waterhouse Coopers, Diretor do Instituto de Estudos de Comércio Exterior (ICEX), Palestrante na Conferência 
Global de Customs Compliance em Bruxelas – Bélgica, Profissional com mais de 16 anos de experiência como 
consultor. 

	  
DR.	  ANDRÉ	  MARCONDES	  

Fiscal Federal Agropecuário, Chefe da Unidade – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento em Viracopos.	  
	  
	  

Data	  /	  Horário	  
01	  de	  junho	  (quarta-‐feira)	  –	  8h30	  

	  
Local	  

Casa	  da	  Advocacia	  de	  Campinas	  
Rua	  Lupércio	  Arruda	  Camargo,	  111	  –	  Jd.	  Santana	  

 
Inscrições	  /	  Informações	  

E-‐mail:	  cursosepalestras@oabcampinas.org.br	  
claudia@sindaspcg.org.br	  	  

Mediante	  a	  doação	  de	  uma	  lata	  de	  leite	  integral	  em	  pó	  -‐	  400g,	  
	  ou	  um	  quilo	  de	  alimento	  não	  perecível,	  no	  ato	  da	  inscrição.	  

	   	  
	  

Subseções	  convidadas	  
	  

8ª	  Subseção	  –	  Piracicaba	  
Presidente:	  Dr.	  Jefferson	  Luiz	  Lopes	  Goularte	  

33ª	  Subseção	  –	  Jundiaí	  
Presidente:	  Dr.	  Airton	  Sebastião	  Bressan	  

48ª	  Subseção	  –	  Americana	  
Presidente:	  Dra.	  Ana	  Cristina	  Zulian	  

69ª	  Subseção	  –	  Atibaia	  
Presidente:	  Dr.	  Omar	  Zigaib	  

71ª	  Subseção	  –	  Capivari	  
Presidente:	  Dr.	  Pedro	  Ricardo	  Boareto	  

99ª	  Subseção	  –	  Itatiba	  
Presidente:	  Dr.	  Arnaldo	  Galvão	  Gonçalves	  

131ª	  Subseção	  –	  Sumaré	  
Presidente:	  Dr.	  Marcos	  Antônio	  M.	  de	  M.	  Martins	  

139ª	  Subseção	  -‐	  Valinhos	  
Presidente:	  Dr.	  Rachel	  Lavorenti	  Rocha	  Pardo	  

166ª	  Subseção	  -‐	  Vinhedo	  
Presidente:	  Dr.	  Luis	  Gustavo	  Sauerbronn	  

	  
232ª	  Subseção	  -‐	  Jaguariúna	  

Presidente:	  Dra.	  Maria	  do	  Carmo	  Santiago	  Leite	  
233ª	  Subseção	  -‐	  Paulínia	  

Presidente:	  Dr.	  Dauro	  de	  Oliveira	  Machado	  
234ª	  Subseção	  -‐	  Hortolândia	  

Presidente:	  Dr.	  Marcello	  Valk	  de	  Souza	  
236ª	  Subseção	  –	  Nova	  Odessa	  

Presidente:	  Dr.	  Alessandre	  Passos	  Pimentel	  

	  

	  

Promoção	  
3ª	  Subseção	  -‐	  Campinas	  

Presidente:	  Dr.	  Daniel	  Blikstein	  
	  

Coordenação	  
Comissão	  de	  Cursos	  e	  Palestras	  

Presidente:	  Dr.	  Alexandre	  Augusto	  Fiori	  de	  Tella	  
	  

Comissão	  de	  Direito	  Aduaneiro	  
Presidente:	  Dr.	  Alan	  Murça	  

	  

Apoio	  
Departamento	  de	  Cultura	  e	  Eventos	  da	  OAB	  SP	  

Diretor:	  Dr.	  Umberto	  Luiz	  Borges	  D’Urso	  
Dr.	  Marcos	  da	  Costa	  
Presidente	  da	  OAB	  SP	  	  

 
 


