
Praticamente tudo pronto para a re-
alização do 4º Seminário dos Des-
pachantes Aduaneiros do E. Santo, 
de 14 a 16 deste mês de setembro.. 
Desta vez, o local será o aprazí-
vel complexo de turismo do Sesc 
no balneário de Ponta Formosa - 
Aracruz. Restrito aos associados, 
o Encontro terá várias opções ao 
longo de sua programação técnica 
e de lazer, deixando seus organiza-
dores tranqüilos quanto ao sucesso 
do 4º Seminário.

“É a maior programação jamais 
vista em eventos do Sindaees”. 
O coordenador do evento, Ronal-
do Gama enfatiza que “o objetivo 
desta programação é levar ao asso-
ciado do Sindicato novas  informa-
ções, perspectivas  e tendências do 
mercado. Serão dois dias de uma 
intensa programação”. Em meio 
à programação, haverá sorteio de 
brindes, atividades nas áreas de la-
zer para associados e familiares.

Os atrativos:
Grandes palestras – boas opções 
de lazer 

Já estão confirmadas as participa-
ções dos executivos dos órgãos 
anuentes,  que atuam no comércio 
exterior. São os órgãos que fiscali-

zam e normatizam as atividades do 
comércio exterior. Dentre eles, fa-
rão palestras o superintendente da 
7ª Região da Receita Federal, Dr. 
César Barbiero, o inspetor da Al-
fândega no Porto de Vitória, José 
Henrique Mauri, Dr.  José Alberto 
A. Reis,  coordenador da ANVISA-
ES – Agência Nacional de vigilan-
cia Sanitaria,  o Dr. Gilson Guedes 
Santos, da Coordenação do MAPA  
– Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento,  e José Lazaro 
Celin, presidente do Corecon - Con-

selho Regional de Economia.

A diretoria do Sindaees vai custe-
ar todas as despesas do associado 
participante. Além disso, obteve 
junto à direção do Sesc  facilidades 
no preço e pagamento de hospeda-
gem para convidados e familiares 
do associado que forem ao Evento. 
Para quem não quiser se deslocar 
até Praia Formosa de carro próprio, 
o Sindaees  já providenciou dois 
confortáveis ônibus para garantir a 
comodidade do associado. 

4º Seminário dos Despachantes Aduaneiros 
Para 2007, a palavra de ordem nos dois dias do evento será:

“Faça do seu meio, um ambiente feliz”

2Fala Presidente 4Seguro de Vida 6Expo Portos

3Programação 5Equipe Sindaees 7Conselho de Ética
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l Que venham novos desafios !

Há dois anos e sete meses, quando 
assumimos a direção do Sindicato, 
nos deparamos com uma realidade 
já conhecida por nós e pouco ani-
madora. 

Mas, conscientes dos grandes de-
safios que tínhamos pela frente, 
começamos a imprimir uma nova 
dinâmica de trabalho, mudando 
a maneira e o conceito de atendi-
mento. Empreendemos ações para 
atrair o associado e uma silenciosa 
campanha pelo resgate da imagem 
da Entidade. Tivemos o foco prin-
cipal na qualificação profissional. 
E não esquecemos da aproximação 
com os órgãos federais afins, como 
Anvisa, Receita Federal e Ministé-
rio da Agricultura. 

No quesito qualificação profissio-
nal, conforme preceitua o Decreto 
646/92, não existem condiciona-
mentos para que a categoria rece-
ba novos membros.  Na verdade, 
o certo é que deveria haver. Um 
teste, uma prova para o interessa-
do em explorar também o nosso 
mercado. Também a capacitação 
não é prevista em Lei.  Foi na 
esteira desta discussão que nos 
engajamos  numa mobilização 
nacional da categoria, que con-
ta com os apoios da Alfândega e 

Expediente

Federação. Objetivamos a organi-
zação e valorização profissional. 
Estamos avançando. Já existem 
propostas.

Uma delas, é que o interessado 
comprove no mínimo de 1 a 2 
anos de atividade como Despa-
chante. Esta foi uma sugestão le-
vada pelo nosso Sindaees. Agora, 
em nível nacional, discutem-se 
algumas restrições legais, como 
a obrigação de uma prova. É pre-
ciso insistir nesses esforços para 
que a categoria dos Despachantes 
Aduaneiros seja novamente valo-
rizada, como já o foi no passado. 
Somos uma categoria com mais 
de 160 anos no país. Como refe-
rência, cito dois fatos históricos: 
quem nomeava o despachante há 
algumas décadas era o presidente 
da República. E ainda no Império, 
o profissional Despachante tinha 
direito a porte arma. 

Estamos trabalhando, e muito! 
Nosso Sindaees tem mais de 16 
anos – e muitos desafios pela 
frente. Convido cada associa-
do para que conheça melhor o 
que estamos fazendo para tor-
ná-lo respeitado e forte. Nossa 
meta é ultrapassar dificuldades e 
equipar nossa Entidade para que 
corresponda com as demandas 
futuras. Até aqui, como já dis-
se, temos sido bem sucedidos. 
Já avançamos muito no processo 
de organização interna. Visando 
a reciclagem do associado cons-
truímos, com recursos próprios, 
o Auditório Nélson Ramos, com 

capacidade para 60 lugares. É 
uma memorável conquista! 

Finalizando, aproveito esta mensa-
gem para convidar pessoalmente, 
um a um os nossos associados para 
que participem do 4º Seminário do 
Despachante Aduaneiro. Será  de 
15 a 16 próximo em Ponta Formo-
sa. Tudo está sendo preparado de 
modo a atender com o máximo de 
eficiência o nosso associado, desde 
o transporte até hospedagem. Procu-
re o Sindicato, informe-se. Participe. 
Vamos crescer juntos, conhecer as 
tendências do mercado e promover 
mais um bom intercâmbio de expe-
riências.

Muito Obrigado!

Luiz Kleber da Silva Brandão
Presidente do Sindaees.
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Uma diretoria que luta pelo Despachante 
Mais do que nunca, a categoria 
dos despachantes aduaneiros do E. 
Santo vive um processo de organi-
zação e valorização profissional. 
Está em curso uma intensa progra-
mação de reorganização da nossa 
Entidade, que é o Sindaees, presi-
dida pelo colega Luiz Kleber, que 
assumiu em 2005 e vai até 2010.

Presidente    Luiz Kleber da Silva Brandão 
Vice-presidente   Sérgio Thomé Rabello
1º Secretário   Anésio dos Santos Neto
2º Secretário   Anita Luiza da Silva
1º Tesoureiro   Isac Alvarenga Vieira
2º Tesoureiro   Carlos Augusto Cypriano

Mandato 2005 a 2010

Conselho Fiscal:

Gilberto Vieira de Oliveira
Florentino Cola Filho
Carlos Monteiro Neto 

Suplentes da Diretoria:
Joelma Maria da Silva
Jean Karlo Spanhol Dutra
Ricardo Costa Barbosa 

Dia Nome do Associado Dia Nome do Associado
1 Mariangela Castão Olmo 3 Aline Silveira de Souza
2 Elidamar Bottecchia 4 Alberto Carlos de Oliveira
4 Jocimar Augusto Tranhago 5 Edineia Aparecida de Oliveira
5 Carlos Alberto Margon 6 Elson Gomes da Silva
6 Marcelo Trancoso Senna 6 Fabíola Alves de Araújo
7 Ramon Negrão Santos 7 Alexandre de Sousa Frossard
10 Marcos de Menezes Tovar 7 Paulo Sérgio Mazioli
11 Ricardo Luis Lennertz 8 Adilson Desiree Borges
12 Jovana Bravim Padovani 8 Haroldo Victorino
12 Marisa Ferreira Celestino 9 Eliana Pertele
14 Gilberto Vieira de Oliveira 13 Candida Mª de Oliveira Rocha
15 Dilza Maria dos Santos Cabral 17 Marlon Medeiros Lima
15 Evandro Rodnistzky Tironi 20 José Luiz Moreira Martins
16 Mário Fernandes de Oliveira 21 Márcio Alves da Cruz
17 Giovanni Guimarães Cardoso 21 Anceumo Cossuol
19 Neusimar Aparecida de Oliveira 26 Carlos José Braga
23 Jean Carlos Gomes Gonçalves 27 Marcuse de Assis Moreira
28 Vitor Hugo Ribeiro dos Santos 28 Dilson Martins Arruda
30 Pedro Cláudio da Silva Filho 29 Schirley Barros
31 Riclei Nunes Nascimento 30 Cristiano do Nascimento Cruz
31 Roger Carneiro de Castro

Aniversáriantes do Mês de Agosto e Setembro

Seguro de vida 
Já está valendo o seguro de vida 
oferecido pelo Sindaees aos seus 
associados. A informação foi 
confirmada pela diretoria do Sin-
dicato, que aprovou o benefício 
para a categoria dos Despachan-
tes Aduaneiros. O seguro inclui 
até auxílio funeral, e não custa 
absolutamente nem um valor 
para o associado.

O Sindaees implantou o seguro 
como forma de garantia míni-
ma  à família do  Despachante 
associado. Todos os que estão na  
ativa e regularizados com o Sin-
daees  têm direito ao benefício. 
O custo, bancado integralmente 
pelo Sindicato, é de aproximada-
mente R$ 2 mil por mês.



Uma equipe pronta para 
atender o associado
Desde que assumiu, o presidente 
Luiz Kleber  dedicou-se a formar 
uma equipe de funcionários treina-
da para atender com rapidez, eficá-
cia e eficiência nossos associados. 

Ronaldo Eustáquio Gama
Gerente Executivo
ronaldogama@sindaees.com.br
(27) 3223-4159

Robson Rogge Herbst
Supervisor Administrativo I
operacional@sindaees.com.br
(27) 3223-4159

Rosângela P. Fernandes
Assistente Administrativo II
secretaria@sindaees.com.br
(27) 3223-4159

Luiz Eduardo de Lima Martins
Auxiliar Administrativo II
luizeduardo@sindaees.com.br
(27) 3223-4159

Robson Rogge Herbst
Supervisor Administrativo I
operacional@sindaees.com.br
(27) 3223-4159

Jeniffer Mairane Gorza
Auxiliar Administrativo I
recepcao@sindaees.com.br
(27) 3223-4159

Delcimar Borsonel
Auxiliar de Serviços Gerais I
(27) 3223-4159

Wesley P. Rego Batista  
Sala TVV 
Encarregado Administrativo I
sindaeestvv@sindaees.com.br
(27) 3216-0070

Márcio Aurélio Rodrigues 
Sala EADI 
Auxiliar Administrativo I
sindaees@terca.com.br
(27) 3331-5281

Vanielle Leal Santos
Auxiliar Administrativo 1
sindaees.teca@sindaees.com.br
(27) 3235-6440

Kenia Maria Gonçalves Elizeu  
Sala Tubarão 
Auxiliar Adm I
sindaees.praiamole@sindaees.com.br
(27) 3348-3055

Alessandro Márcio Mota Cândido
Auxiliar Administrativo I
sindaeestvv@sindaees.com.br
(27) 3216-0070

Josefina A. Bolsoneli da Luz
Auxiliar de Serviços Gerais I
(27) 3216-0070

Rosana Viana Cadeia
Auxiliar de Serviços Gerais I
(27) 3235-6440

Equipe Sindaees

Assim, quando precisar de alguma 
informação ou serviço do Sindaees, 
saiba com quem você, associado, 
estará falando. Esta é nossa equipe 
na sede do Posto e salas de Apoio.  

- A edição do Jornal do Sindaees 
está disponível  também acessa-
da no nosso site; www.sindaees.
com.br 

- O site do Sindaees está sendo 
atualizado diariamente, com infor-
mações de matérias legais de alto 
interesse do associado

- O Departamento Jurídico do 
Sindaees começa o atendimen-
to aos associados através de 
consultas a partir de setembro. 
Entre em nossa site e clique no 
link advgados (ARS)

- Enquanto termina os preparati-
vos para o 4º Encontro dos Despa-
chantes Aduaneiros que acontece 
entre 14 e 16 próximos no Sesc de 
Praia  Formosa, a direção do Sin-
daees já se organiza para participar 
da Expo Portos 2007, que acontece 
de 9 a 11 de outubro, no Parque de 
Exposições de Carapina. Trata-se 
da principal Feira de Logística, 
Transporte e Comércio Exterior do 
Espírito Santo. 

- Futebol: a diretoria do Sindica-
to já autorizou a compra de novo 
material esportivo. Até o final do 
ano, segundo o gerente executivo 
Ronaldo Gama, “os Despachantes 
Aduaneiros terão um time de fute-
bol em condições de competição”. 

Notas



Salas de apoio modernizadas 
O gerente executivo do Sindaees, 
Ronaldo Gama  informa que a Sala 
do Posto do TVV sofrerá mudanças 
na sua estrutura física e de atendi-
mento, para agilizar o trabalho de 
funcionários e Despachantes que 
usam o local de Apoio oferecido 
pelo Sindicato. Ele comentou ain-
da que os usuários estão satisfeitos 
com os novos equipamentos dispo-
níveis nas salas. 

Ao todo são cinco unidades estra-
tegicamente colocadas para uso do 
Despachante. Além de confortáveis e 
ambiente agradável, as salas contam 
com internet 24 horas, equipamentos 
de última geração, monitores com te-
las de cristal líquido para maior con-
forto e visibilidade do usuário. Além 
disso, a estrutura conta com impres-
soras, copiadoras, telefone, cafezinho 
e uma logística completa de apoio

1 – Na sede do Sindaees:
Avenida Princesa Isabel, 629, 
7º andar, conjunto 701 -  Centro 
– Vitória – ES 
Cep 29.010-361
Telefone (27)3223-4159

2 – Posto TVV
Avenida Cavalieri, 2000 – Porto de 
Capuaba – Vila Velha – ES 
Cep 29.115-650  
Telefone (27)3216-0070, Fax 3216-0069
E-mail: sindaeestvv@sindaees.com.br 

3 – Sala EADI
Rodovia do Contorno, km 281 Porto 
Engenho – Cariacica - ES
Cep 29.158-900
Telefone (27)3331-5281, Fax 3331-5880 
E-mail: sindaees@terca.com.br

4 – Sala Teca
Av Fernando Ferrari, s/nº, Aeropor-
to de Vitória - Bairro Goiabeiras 
– Vitória – ES
Cep 29.075-052 
Telefone (27)3083-6440, 
Fax 3083-6438
E-mail: sindaees.teca@sindaees.com.br 

5 – Sala NOA  Tubarão – Praia Mole
Sala de Apoio – Área CST – Vitória – ES
Telefax: (27)3348-3055

Salas de apoio

Salas de apoio à disposição dos nossos associados:

Vai acontecer entre os dias 9 e 11 
de outubro a Expo Portos 2007 
– Feira de Logística, Transporte 
e Comércio Exterior, com o tema 
“Integrar para Competir e Cresc-
er”. O evento acontece no Pavilhão 
de Exposições de Carapina, Serra.

O Sindicato dos Despachantes Ad-
uaneiros do Espírito Santo apóia a 
realização da Expo Portos 2007, 
que é o maior acontecimento do 
setor no Espírito Santo e será uma 
oportunidade para as empresas re-
alizarem negócios e ampliarem sua 
rede de contatos. Durante a Feira, 

Vem aí a Expo Portos 2007
diversas novidades estarão em ex-
posição, como produtos, equipa-
mentos e serviços.

A Expo Portos 2007 vai contar 

com um ciclo de palestras apre-
sentadas por palestrantes reconhe-
cidos internacionalmente, além de 
empresários líderes em seus seg-
mentos e autoridades. 



A partir de agora, ,a pratica de ações 
que possam causar transtornos contra 
a ética, normas de conduta e outras de 
conformidade com o Estatuto Social, 
serão levadas para análise do Conse-
lho de Ética e Disciplina do Sindae-
es. O novo Conselho da categoria é 
que decidirá  se os casos merecerão e 
quais os tipos de penalidades. 

Por outro lado, os envolvidos te-

A partir de agora, infrações e falhas
profissionais que ferem a categoria serão levadas ao Conselho, e serão passíveis de punição.

Conselho de Ética começa funcionar

rão direito à defesa, 
mesmo diante da 
disposição de rigo-
rosa ação do Con-
selho. Ele foi criado 
em razão da implan-
tação do Código de 
Ética e Disciplina  
previsto no Estatuto Social, letra 
R, Artigo 51º do Estatuto, aprova-
do em assembléia geral em setem-

bro de 2006. E aprovado também 
conforme determinação legal, no 
novo Código Civil Brasileiro. 

Instrumento de Moralização
O Código  de Ética e Disciplina 
veio dar ao próprio associado – e 
ao não sócio, a valorização pro-
fissional de que a categoria tanto 
necessita. Isto, tendo em vista que 
os atos praticados pelo profissio-
nal serão analisados, debatidos, e 
a decisão sobre aspectos legais e 
embasada juridicamente quando 
ocorreram os fatos, os quais serão 
levados a conhecimento da Alfân-
dega do Porto de Vitória, órgão de 

controle e concessão do Registro 
Profissional. 

Conforme previsto no artigo 10 do 
novo Estatuto do Sindicato, come-
ça a funcionar a partir deste mês 
de setembro o Conselho de Ética 
e Disciplina da categoria dos Des-
pachantes Aduaneiros do E. San-
to. O Conselho já está completo, 
e é composto por sete membros, 
sendo dois da Diretoria e cinco 

convidados dentre os associados. 

A instituição do Conselho ficou acer-
tada quando da reforma do Estatudo, 
aprovada em Assembléia Geral Extra-
ordinária,  realizada em setembro de 
2006, durante o encontro da categoria 
em Pedra Azul, região montanhosa do 
Estado. O novo instrumento do Sindi-
cato servirá para moralização do setor, 
valorização do profissional e organiza-
ção da categoria. 

A primeira reunião do novo Con-
selho de Ética e Disciplina foi  
marcada para o dia 22 deste mês 
de agosto, na sede do Sindicato. O 
Código, que está sendo implantado 
em nível nacional e inspirou a cria-
ção do Conselho, tem 50 artigos. 
Sua implantação se deu pela Re-
solução 011/07, de acordo com o 
Artigo 51-R, do Estatuto Social.]

Para ser membro do Conselho, o 
Despachante tem que comprovar 
36 meses de vínculo associativo, 

além de reconhecida capacidade, 
história  pessoal, reputação e ido-
neidade pública. A exigência se dá 
para o membro do Conselho pos-
sa atuar plenamente e em simetria 
com o Estatuto Social da Entidade. 
O modelo adotado pelo Sindaees é 
o mesmo adotado pela Federação 
Nacional dos Despachantes Adua-
neiros. 

Fazem parte do Conselho sete 
pessoas, sendo cinco conselhei-
ros convidados dentre o quadro 

de associados e dois membros da 
diretoria

Roberto  Blondet de Azeredo – conselheiro

Tiago Scotá  Moreira – conselheiro

Custodio de Souza Neto – conselheiro

Dalva  Marchiori – conselheiro

Eduardo  Ghirardelli Fernandes – conselheiro

Sérgio Thomé Rabello – membro da Diretoria

Anita Luiza da Silva – membro da Diretoria

Membros do Conselho de Ética 

Os membros do Conselho de Ética




