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Força da Categoria
e que os assuntos forem necessários a
conhecimento da categoria.
Também, da forma, reunimos como
Coordenador Regional da ANVISA,
Sr. José Alberto Andrade, em 02.09 e
assessor para a mesma finalidade, o de
fato representa um grande salto, pois
a ANVISA está sempre atento as condições de colocação levada a efeito
pela categoria, estando normal todos
os atendimentos.
A Diretoria vem desenvolvendo uma
série de eventos e trabalhos, visando
sempre a melhor condição de trabalho para a categoria ao longo destes
quase cinco anos de grande luta a
frente da Entidade. Diversas batalhas
foram vencidas, diversas conquistas
realizadas, razão do elevado grau de
reconhecimento do nosso Sindicato.
Estamos mantendo reuniões mensais
com a Alfândega, com o Inspetor e
sua equipe de assessores, com o intuito de melhor adequação das normas
e instruções de mudanças constantes,
para com isto, tentarem minimizar e
melhorar os gargalos existentes. Com
tratativas de um relacionamento profissional, ético e técnico e acima de
tudo produtivo com o pessoal da Receita Federal, e também com demais
órgãos anuentes da área.
Nestas reuniões, os assuntos abordados são apresentados pelos próprios
Despachantes que atuam nas pontas,
diretamente envolvidos nas operações
com os responsáveis pelos respectivos
setores de fiscalização. No período de
junho a agosto, três reuniões foram
efetivadas com o Inspetor Sr. Fábio
Coradini e equipe, com uma boa recepção quanto as diversos problemas
apresentados, o que sem dúvida torna
a relação bastante saudável e profícua,
visto que a Alfândega, através do setor
competente, comunica via e-mail ao
Sindaees, sempre que ocorram modificações, novas instruções, portarias

Estamos em contato com a Superintendência do MAPA para tentar agilizar
reuniões nos mesmos moldes dos órgãos
acima, na tentativa de buscarmos alternativas para parcerias visando também
com esse órgão, a fluidez para os processos. Bem como estamos agendando
reunião com os responsáveis do Banco
do Brasil, na área ligada ao DECEX,
para tentar uma melhor agilização das
tramitações dos processos.
Contudo, todos reconhecem o grau de
dificuldade nos imposta pelo órgão, às
dificuldades quanto à centralização em
Brasília. Visto que também estamos
participando de reuniões sistemáticas
com as entidades envolvidas em Comércio Exterior, desenvolvendo ações
para que possamos levar a quem de direito, dando conhecimento das dificuldades hoje inerentes a setor, e propondo soluções alternativas imediatas.
Bem como somos também subscritores de uma carta - manifesto- em conjunto com todas as entidades constituídas no Estado, para entrega ao senhor
governador com o intuito de fazer ver
que estamos preparados para se necessário for, ações mais concretas, jurídicas que possam restaurar e promover
a volta das atividades comerciais em
nosso seguimento, com novas políticas que fortaleçam seu crescimento.
Luis Kleber da Silva Brandão
Presidente
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Despachante é o nosso principal cliente
Um dos profissionais responsáveis pelo projeto de construção das novas instalações da Receita Federal foi o diretor superintendente do Terca, Sidemar
de Lima Acosta. Nesta entrevista ele relata algumas ações desenvolvidas para
o despacho aduaneiro. Confira:
Como a nova estrutura irá beneficiar o comércio exterior no Espírito
Santo?
Sidemar de Lima Acosta - Esta infraestrutura é para que os servidores tenham
melhores condições de trabalho, com
equipamentos e espaço para aumentar o nível de serviços oferecidos aqui
na região do núcleo, atendendo as três
EADs. A obra durou dois anos e teve
projeto desenvolvido em conjunto com
os próprios servidores.
Quais as ações implantadas pela atual administração para o desenvolvimento do Terca?
Temos buscado melhorar a infraestrutura para atender as demandas dos nossos clientes. Investimos em tecnologia,
em capital intelectual, em treinamentos

e em certificação da empresa em todos
os órgãos possíveis. Acreditamos que
assim podemos deixá-la muito bem
preparada para atender as demandas
das grandes empresas que chegam aqui
no Espírito Santo.
Como o Terca cuida do relacionamento com o Despachante Aduaneiro?
Digo para os nossos colaboradores
que o Despachante é o nosso principal
cliente. Tanto os transportadores como
os Despachantes merecem uma atenção especial dentro das instalações do
Terca. Quando o Despachante é bem
atendido dentro da unidade, ele será
o nosso multiplicador. Por isso trabalhamos pela melhoria da estrutura de
trabalho.

Novas instalações do NOA Porto Seco
Uma nova estrutura foi inaugurada
no Terca - Cotia Armazéns Gerais,
durante cerimônia realizada no dia
13 de agosto. A partir de agora, todos que operam na área de Comércio Exterior, contam com uma
moderna e confortável estrutura
para realizar o seu trabalho.
Estiveram presentes na cerimônia
de inauguração diversas autoridades, como Inspetor da Alfândega
Sr. Fábio Coradini, a Superintendente Adjunta da Receita Federal da
7ª Região, no Rio de Janeiro, Sra.
Denise Esteves Fernandes, o Presidente da APRA Sr. Marcelo Caio
Bartolini, o Presidente do Terca Sr.
Eduardo Mangabeira, o Prefeito de
Cariacica Sr. Helder Salomão, do
Comandante da Capitania dos Portos, Capitão de Mar e Guerra Paulo
Bessa, do Presidente do Sindiex ,
Sr. Severiano Imperial , e representantes do SINDAEES, o Presidente

Como superintendente do Terca,
qual é o seu perfil de trabalho?
Sou bastante objetivo, e mantenho uma
visão otimista sobre os fatos. Ando em
um ritmo acelerado, pois acredito que
para atender aos clientes devemos nos
manter antenados, entendendo o que
se passa, e assim poderemos oferecer
aquilo que é de melhor. Sou formado
em Ciências Contábeis, possuo MBA
em Logística Empresarial, e estou
concluindo um mestrado em Administração. Procuro fazer muitos cursos
profissionalizantes, principalmente na
busca de ferramentas para o desenvolvimento
deRua
pessoas
da logística.
Endereço:
Majore Clarindo
Fundão,
nº156, sala 401 na Praia do Canto em
Vitória.

Sr. Luis Kleber Brandão e o Superintendente Sr. Ronaldo Gama.
O prefeito de Cariacica, Helder
Salomão, prestigiou o evento e mostrou-se como grande incentivador
do desenvolvimento do setor logístico no município: “Estou impressionado com as novas instalações,
que possibilitam a execução dos trabalhos com dinamismo. Sabemos da
importância dos portos secos para o
desenvolvimento do comércio exterior no Espírito Santo”.
O presidente da APRA, Marcelo
Caio, discursou sobre a importância das novas instalações para a
movimentação de cargas no Estado: “O Espírito Santo possui a
maior área alfandegada de toda a
América Latina, e com a inauguração desta nova sala, passamos
a ter uma das melhores estruturas
entre os portos alfandegados de

todo país. Por isso, passamos a ter
um forte diferencial nas operações
de comércio exterior”.
O inspetor da Alfândega, Fábio
Coradini, destacou a importância
da nova sala para o comércio exterior do Espírito Santo “Os portos
secos são importantes pólos para a
importação no Estado. Com a inauguração das novas instalações,
ganha toda a Receita Federal, pois
temos mais conforto para o trabalho, podemos oferecer maior agilidade para os clientes, e apresentar
mais opções para o desenvolvimento de nossas atividades”.

Mais ações da atual gestão

A atual Diretoria do sindicato sempre buscou trabalhar com ética e transparência. Por isso,
abordamos novos pontos que relatam mais as ações desenvolvidas.

Seminários
Os seminários realizados pelo SINDAEES buscam a valorização
profissional do Despachante Aduaneiro, como também a discussão
sobre os assuntos que norteiam o
comércio exterior no Estado. Os
eventos promovidos resultaram na
integração social entre os profissionais, autoridades e seus familiares, e
foram organizados com recursos do
próprio sindicato.
A programação do seminário contou
com palestras positivas e esclareceO primeiro evento da atual Direto- doras para a categoria, apresentadas
ria e 3º da história do sindicato, foi por palestrantes de renome.
realizado na região de montanha do
Estado, no Hotel Eco da Floresta, No ano seguinte, o SINDAEES realionde todos os presentes puderam zou o 5º seminário, no SESC de Praia
desfrutar de uma acolhida maravil- Formosa. O sindicato promoveu um
hosa, um ambiente e clima espetacu- importante debate sobre a profissão
lar, para participar de palestras de do Despachante, organizou palestras
interesse para a categoria. Durante de destaque, além de realizar diveraquele seminário, o sindicato tam- sas atividades recreativas para probém realizou uma Assembléia Geral moção da integração sócia, como
Extraordinária (AGE).
a participação do especialista em
comunicação, interação, motivação
Outros eventos foram realizados, de São Paulo, Dr. José Luiz Maio.
como o 4º seminário, ocorrido no Diversas autoridades estiveram preano de 2007, no complexo de lazer e sentes, como servidores da alfânturismo do SESC em Praia Formosa, dega do Porto de Vitória, da coordemunicípio de Aracruz. O sindicato nação da ANVISA, do MAPA, da
reuniu mais de 180 participantes, e Presidência da Federação Nacional
alcançou um retorno muito positivo, dos Despachantes Aduaneiros–SP,
demonstrado pelo alto grau de satis- Sr. Daniel Manzano, do presidente
fação dos profissionais participantes. do Sindicato dos Despachantes de

São Paulo, Sr. Waldir A. Santos,
do vice presidente do Sindicato dos
Despachantes do Rio de Janeiro, Sr.
José Carlos Ayres, dos renomados
juristas Dr. Domingos de Torre, Dr.
Marco Antonio Machado e Dr. José
Francisco Gozzi. Os participantes do
seminário tiveram a oportunidade de
participar de sorteios de diversos
brindes de alto valor agregado.
O seminário de 2009, que seria internacional, com a participação de
todos os associados da ASAPRA –
e reunir todos os países das Américas e alguns da Europa e África, por
razões da grave crise mundial teve
que ser cancelado. Outros motivos
impediram a realização do 6º seminário neste ano, como a pandemia
gerada pela gripe A1N1(suína), cujo
alerta foi dado pela OMS. Esperamos
que em 2010 um novo seminário
possa ser realizado normalmente.

AGO
Durante a gestão da atual Diretoria, foi implantada uma nova administração profissional e técnica.
Como forma de participação dos
associados, foi realizada a primeira AGO (Assembléia Geral Ordinária), dentro do novo modelo
de gestão. Através da participação
dos Despachantes, foram aprovados o balanço do exercício anterior

e o relatório de gestão da Diretoria.
O sindicato contratou uma empresa
de auditoria independente para auditar, fiscalizar e dar os pareceres
sobre todas as operações realizadas. Todas as atas das AGOs foram
registradas no cartório de pessoas
jurídicas, que possibilita a consulta pública sobre a atual admin-

istração, e assim garantir uma
maior transparência dos atos realizados. O SINDAEES também
contratou uma empresa permanente para sua assessoria jurídica, com competência e notório
saber na área, principalmente em
comércio exterior, para um perfeito alinhamento jurídico legal
da Administração.

Honorários dos Despachantes Aduaneiros
Despachante: para o aumento legal do repasse de seus honorários, recolha suas guias referentes a todos os
processos trabalhados no mês pelo Sindicato. Agindo desta forma você esta contribuindo para o fortalecimento da categoria, e obedecendo ao previsto no artigo dez do estatuto social, e dos decretos lei 2472, artigo
5° inciso 2° e 3000 do RIR (Regulamento do Imposto de Renda) em seu artigo 719.
Cumprindo estas ações e obedecendo as determinações legais, tanto o Despachante Aduaneiro e a Empresa
contratante jamais terão problemas com a Receita Federal do Brasil.

A revista Trade and transport, do
mês de julho de 2009, publicou um
artigo do economista Samir Keedi,
que retrata a importância do Despachante Aduaneiro para o desenvolvimento do comércio exterior. Abaixo
um breve resumo:
“É comum vermos pessoas entendendo que a figura do Despachante
Aduaneiro é mais um intermediário
supérfluo, e que se pode realizar sozinho tudo que ele faz. Assim, consegue-se uma redução de custos no
seu processo de despacho aduaneiro.

(...) Ao analisarmos esta importante
figura notamos, primeiramente, que
a profissão exige uma dose extraordinária de conhecimentos do comércio exterior, sob todos os aspectos,
principalmente jurídico. (...) Isso,
por si só, já basta para dar à figura
do Despachante Aduaneiro um status
diferenciado, pois sua atuação é extremamente penosa. Ainda bem que
para isso pode contar com o sindicato da categoria, de modo a auxiliá-lo,
e é onde os Despachantes trabalham
em conjunto na questão do aperfeiçoamento técnico. (...) Assim, nos

parece que a melhor saída para um
despacho mais tranqüilo é a figura do
Despachante Aduaneiro. Com seus
vastos conhecimentos adquiridos ao
longo do tempo, e que são muitos em
face da quantidade de clientes que
tem, fica mais fácil para todos”.
INFORME. Além da diluição dos
custos para o empresário e por este
não ter que manter um departamento
especializado para isto, com a necessidade de atualizações permanentes
pela dinâmica do Comercio Exterior
e suas regulações.

A paixão pelo despacho aduaneiro
Entrevista com Anita Luiza da Silva, Despachante Aduaneira
Com o ingresso na profissão inesperado, Anita Luiza da Silva aprendeu
na prática os desafios do despacho aduaneiro, e hoje, seu trabalho é uma
referência no mercado. Atuando na MAC Logistic Group, ela nos mostra as
percepções de uma mulher nesta carreira. Confira a entrevista:

Como foi o início da sua carreira
como Despachante Aduaneiro?
Foi inesperado. Havia chegado recentemente de Minas Gerais e nem imaginava a existência desta profissão ou o
seu significado. Lembro que na época,
por vergonha de perguntar, busquei os
significados das palavras aduana e aduaneiro no dicionário. Consegui um emprego de digitadora em uma comissária,
e aos poucos, fui ampliando meus conhecimentos e minhas funções. Quando
menos esperava, descobri que além de
ter aprendido uma nova profissão, tinha
me apaixonado por ela.
Desde o início da sua profissão, você
observa alguma mudança no mercado?
Houve muitas mudanças, tanto no comportamento do mercado, quanto no modo
operacional. Primeiro veio à abertura
dos portos e um crescimento muito rápido das importações, principalmente de
veículos e máquinas. Depois tivemos
a implantação ou modernização dos
sistemas de controle aduaneiro. Outras
mudanças já estão previstas e acho que
nunca irão parar. Paralelamente, podemos dizer que a legislação do Comércio
Exterior muda diariamente. Temos que
aprender, desaprender e reaprender tudo
em velocidade recorde. Enfim, nestes
anos todos observei muitas mudanças e
concluí que elas fazem parte do nosso
cotidiano e impactam muito em nossa
profissão, trazendo crescimento ou desemprego, mas o melhor que temos a
fazer é sempre aprender com elas.
Conte a trajetória da MAC Logistic
em Vitória.
A MAC é um presente de Deus em
minha vida! Sabe aquela oportunidade
única que bate à sua porta e você agar-

ra? Essa foi uma delas. Não adiantariam
a Eliana e o Roberto serem excelentes
professores, se eu não fosse uma aluna aplicada. Meu esforço e dedicação
de anos foram reconhecidos por eles e
por um cliente, que juntos me ofereceram uma cota de sociedade na empresa
Exactus Logística. Eu já tinha recebido
outras propostas, mas nenhuma delas
tinha sido feita de maneira tão firme
e convincente como essa. Não pensei
duas vezes e agarrei esta oportunidade.
Faz nove anos que aceitei este desafio e
neste meio tempo, a Eliana e o Roberto
deixaram a sociedade para se dedicarem
a outros negócios. A empresa cresceu,
conquistando novos clientes, espaço e
credibilidade, se associou à MAC Logistic, ampliou seu leque de atividades,
atendendo um novo nicho de mercado e
hoje possui mais de 20 funcionários.
Como o mercado internacional tem
se comportado nos últimos meses no
seu negócio?
A crise econômica mundial conseguiu
fazer um estrago na área de Comércio
Exterior. Na MAC, a partir de maio de
2009, computei uma queda de aproximadamente 30% no total de processos,
embarques mensais e consequentemente no faturamento, mas com controle e
esforço mútuo da empresa e de seus colaboradores, estamos conseguindo superar sem realizar nenhuma demissão e
espero poder continuar assim. Há pouca
expectativa de melhoria este ano, mas
alguns setores já têm mostrado um pequeno crescimento em seu movimento,
isso nos motiva a prosseguir com esperança para o próximo ano.
Qual o maior desafio da profissão?
Em minha opinião, manter o conhecimento atualizado em meio a constantes
alterações na legislação e grande volume de informações recebidas. Estar
sempre brigando com o relógio para
conseguir atender todo o tipo de burocracia, sem prejudicar os prazos acordados com nossos clientes. Além de saber

o operacional, dar consultoria no âmbito do Despacho Aduaneiro, contábil
e jurídico, uma vez que estas três profissões se completam. O cliente sempre
espera que estejamos aptos a sanar suas
dúvidas. Ter cuidado ao tomar decisões,
para não desapontá-los ou prejudicálos, com a falta, excesso ou confusão de
informações e saber direcioná-los para
os devidos especialistas.
O que te motiva neste mercado?
Os desafios e as oportunidades diárias
de aprendizado e crescimento. Não digo
apenas no âmbito material, e sim mais
amplo, que envolve o lado do conhecimento, o pessoal e o profissional.
Você observa alguma diferença no
trabalho de despacho aduaneiro realizado por mulheres?
Existem algumas diferenças sim, mas a
maioria delas está no ponto de vista das
pessoas. Por exemplo, teve uma época
que eu preferia contratar mulheres para
realização dos trâmites internos, por
considerá-las mais preparadas para suportar a pressão de correr para atender
os prazos, realizando mais de uma tarefa
ao mesmo tempo, e ainda. manter a organização e cordialidade no atendimento ao cliente. Isto é uma teoria muito
defendida no mundo dos negócios, mas
na prática a gente vai percebendo que
tanto os homens quanto as mulheres,
são fortes e capazes o suficiente para realizar todas as tarefas da profissão com
a mesma competência e eficiência, bastando para isso terem conhecimento e
comprometimento. Hoje tenho em minha equipe, guerreiras e guerreiros realizando um bom trabalho nas atividades
internas ou externas que nossa profissão
demanda.
O que gosta de fazer nas horas de folga?
Estar com minha família, desfrutando da
companhia do meu filho e do meu marido
em casa, passeando ou viajando. Gosto
muito de ler bons livros e de ir ao cinema.

Previna dores com boa postura
Cuidar da postura no trabalho, no
lazer e em casa, fazer caminhadas e
alongamentos, são atitudes que promovem a saúde e ajudam a combater
as lesões posturais. Muitas pessoas
são acometidas por dores no corpo,
principalmente nas costas, e somente
depois de algum tempo percebem que
sua postura estava errada.

A educação postural é algo que deve
ser estimulada desde a infância, evitando problemas na idade adulta. A
postura ideal é a posição ereta, adotada pelo ser humano em perfeito equilíbrio com a ação da gravidade, gastando o mínimo de energia possível.
Se você tiver uma postura deficiente,
sua coluna vertebral não estará alinhada corretamente, e seus músculos,
articulações e ligamentos ficarão mais
tensos que o normal, podendo causar
fadiga, tensão muscular e, em estágios
posteriores, dor. Muitos indivíduos
com dor crônica na coluna podem ter

adquirido seus problemas em anos de levantar-se da cama, vire-se de lado e
hábitos posturais errados.
com ajuda dos braços, eleve o corpo,
soltando as pernas para fora da cama.
Para evitar episódios recorrentes de Ao deitar-se, sente-se na cama, indores nas costas, recomenda-se ati- cline o tronco lateralmente apoiando
vidade física regular, alongamento a mão, e posteriormente o cotovelo,
muscular, abandono do cigarro, perda posicionando-se de lado.
de peso, além da manutenção de uma
postura correta, que é alcançada atra- Cuidado também ao realizar algumas
vés da utilização de assentos cômo- atividades do dia a dia, como levantar
dos, e da postura correta para dormir. objetos pesados. Evite dobrar a coluna
É também recomendado fazer trocas ao levantar o peso, traga-o o mais próconstantes de posição, para garantir ximo do seu corpo antes do esforço, e
uma melhor circulação sanguinea, e para transportá-lo, mantenha-o na alevitar o estresse emocional, que pro- tura da cintura. Ao agachar, dobre os
voca tensão muscular.
joelhos mantendo a coluna ereta, para
não flexionar apenas o tronco.
Para dormir, evite a posição de bruços, pois ela aumenta a tensão lom- Para prevenir as dores nas costas você
bar. Prefira a posição de lado ou de poderá começar a usar seu corpo de
barriga para cima. De lado, use um forma mais adequada. Gradualmentravesseiro embaixo do pescoço, que te, associando mudança nos hábitos,
deve fazer o contorno dos ombros e como um programa de exercícios
outro entre os dois joelhos. De barri- orientados por fisioterapeuta, você esga para cima, procure usar um traves- tará melhorando a postura, fortalecenseiro bem alto embaixo dos joelhos do os músculos e consequentemente
e outro mais baixo, sob a cabeça. Ao dando maior proteção à coluna e também maior suporte físico para suas
atividades no trabalho.

Acerte a postura ao usar o
computador
Posicionar-se corretamente na frente do
computador é primordial para a saúde.
Procure sentar-se sempre alinhado ao eixo
da cadeira. O monitor de vídeo deve estar
um pouco abaixo da projeção horizontal
da linha dos olhos, mantendo uma distância aproximada a do seu braço esticado. A
superfície de apoio para o mouse e teclado
deve ter altura que possibilite o posicionamento dos braços, com ângulo máximo de
10º em relação à base.

Artigo escrito por: Dr.ª Tamara Cerqueira Vasconcellos da
Clínica Fisio&Forma - Tel.: 27 3315-5105

A cadeira deverá ter estrutura ajustável,
sem apoio de braço. O assento e o encosto devem permitir o apoio da coluna lombar, possibilitando uma suave inclinação
do tronco para postura de relaxamento. Os
pés devem ficar apoiados no chão, se possível com um apoio móvel, pois além de
auxiliar a circulação do sangue através dos
movimentos feitos, ele ajuda a diminuir a
distância das coxas em relação ao acento da
cadeira.

