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Porto Alegre, 22 de outubro de 2014. 

 

Prezados colegas, 

 

É com grande satisfação que escrevo em nome dos membros do CONATI que 

compareceram anteontem em Niterói, no almoço da “Caravana da Simplificação”, onde 

estavam presentes o Ministro de Estado-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena 

Empresa, Sr. Guilherme Afif Domingos, e o Presidente do SEBRAE, Sr. Luiz Barreto, 

entre outras autoridades. 

 

Esta primeira ação conjunta do CONATI, Comitê Nacional de Associações de Tradutores 

de Intérpretes, foi representada pela Presidente do SINTRA, Sylvia Nóbrega, pela 

Presidente da ABRATES, Liane Bacellar, pela Presidente da ATP-Rio, Monica Hruby, e 

por mim, Luiz Araújo, Secretário da ASTRAJUR-RS e Secretário-Geral do CONATI. 

 

Nossa presença no evento somente foi possível devido ao convite do Gerente de Políticas 

Públicas do SEBRAE, Sr. Bruno Kuick, feito após a Sylvia Nóbrega lhe informar sobre 

o nosso coletivo e o nosso pleito. Também é importante destacar que os esforços de 

membros do CONATI ao longo das últimas semanas foram constantes e intensos junto à 

SMPE, através de contatos por e-mail e telefone com os membros dos gabinetes 

envolvidos, além do envio de ofícios pelas associações-membro. 

 

O evento contou com uma breve apresentação do Prefeito de Niterói, Sr. Rodrigo Neves, 

seguida por uma apresentação muito informativa e didática sobre o Simples Nacional, 

proferida pelo Ministro Afif. Durante essa apresentação, observamos que nossos esforços 

anteriores foram muito válidos quando o Ministro indicou estar ciente do nosso pleito ao 

mencionar a presença do comitê no evento e sinalizar que esforços serão feitos para 

abordar a nossa situação. Em seguida, houve um intervalo para o almoço, durante o qual 

nos aproximamos do Ministro para cumprimentá-lo e entregar, em mãos, o ofício em 

nome do CONATI. Ele foi muito receptivo e escutou com atenção as considerações que 
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apresentamos. Conversamos também com o assessor do Ministro, com o qual trocamos 

contatos e falamos sobre a marcação de uma audiência exclusiva, antes do dia 07 de 

novembro. 

 

Depois do almoço, o Presidente do SEBRAE realizou uma breve apresentação sobre o 

Portal do Simples Nacional e a participação da instituição como colaboradora. Falaram 

também o Ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, e o Secretário de Desenvolvimento 

Econômico da Prefeitura de Niterói, Fabiano Gonçalves. A fala de encerramento foi 

proferida pelo Ministro Afif, que também respondeu perguntas dos presentes. Em breve, 

enviaremos aos membros do CONATI alguns dos materiais utilizados pelas autoridades 

em suas apresentações. 

 

Após o encerramento do evento, nos aproximamos do Ministro para uma oportunidade 

de foto e fomos novamente muito bem recebidos. Juntaram-se também à foto o Sr. Bruno 

Kuick e o Sr. Luiz Barreto. 

 

 

Da esquerda: Bruno Kuick, Luiz Barreto, Liane Bacellar, Monica Hruby, Guilherme 

Afif Domingos, Sylvia Nóbrega e Luiz Araújo (de posse do ofício do CONATI). 
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Hoje estivemos em contato com a Chefe de Gabinete do Ministro Afif, com quem estou 

deliberando sobre a melhor data para nossa audiência exclusiva, que poderá ocorrer em 

Brasília ou São Paulo, conforme a disponibilidade do Ministro. 

 

Foi consenso entre nós, representantes do CONATI neste evento, que a experiência foi 

muito positiva e já pode ser considerada, junto ao ofício feito em conjunto, uma primeira 

vitória deste esforço colaborativo da nossa categoria. Soubemos, de primeira mão, do 

próprio Ministro, que o SEBRAE e o Ministério estão empenhados na revisão do 

Anexo VI, que reconheceram ser injusta para determinadas categorias, do ponto de vista 

fiscal. Uma revisão já será muito positiva, mas nossos esforços ainda estão focados na 

realocação dos tradutores e intérpretes para o Anexo III ou para o Anexo IV, os quais são, 

conforme o nosso entendimento, os que se adequam à nossa profissão. É este pleito que 

levaremos à reunião exclusiva com o Ministro, muito em breve. 

 

Aguardem mais novidades! 

 

Cordiais saudações, 

 

Luiz Araújo 

Secretário-Geral do CONATI 

Secretário da ASTRAJUR-RS 

 

* Todos os ofícios e documentos porventura mencionados neste Boletim estão 

disponíveis, em sua integridade, para consulta dos interessados, mediante solicitação. 


