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4º Seminário foi um sucesso!

Ao final do 4º Seminário dos Despachantes Aduaneiros a diretoria
do Sindaees já tinha uma avaliação altamente positiva a partir das
opiniões dos 188 participantes.
Foram 86 profissionais, 11 convidados/palestrantes e 91 familiares
e/ou acompanhantes. O local neste ano foi o complexo hoteleiro do

Sesc em Praia Formosa, município de Aracruz, entre 15 e 16 de
setembro último.

mas para 2008. Segundo o gerente
executivo do Sindicato, Ronaldo
Gama, “o grau de satisfação foi o
melhor possível. Este evento já se
Tanto que, em sua primeira reunião definiu como parte integrante das
após o evento, na semana final de atividades do Despachante Aduaneisetembro, a direção do Sindaees já ro a partir de agora” – disse.
aprovou a realização do próximo (Leia o resumo das palestras no ENevento e deu início à seleção de teCARTE ESPECIAL desta edição).

Sindaees presente na Expo Portos 2007
Autoridades, Empresários Despachantes Aduaneiros, funcionários e interessados estão sendo convidados a
participar da 4ª Feira Expo Portos,
que neste ano será realizada de 9 a
11 deste mês de outubro, no Pavilhão de Exposições de Carapina, na
Serra. O Sindaees incentiva seus
associados a participar porque considera importante essa integração
profissional. Os convites encon-

Fala Presidente
Expo Portos
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tram-se na Secretaria do Sindicato.
Para garantir o conforto do convidado, o Sindicato já garantiu seu espaço
dentro da Expo Portos, num amplo

estande de 24 metros quadrados. O
estande ficará localizado em frente ao
Auditório e logo à esquerda de quem
entra no Pavilhão. Quem for poderá
saborear salgadinhos e boas conversas regadas a chopp gelado. “Isso, em
confraternização, após os fóruns de
debates” – informa Ronaldo Gama,
gerente executivo. O evento Expo
Portos 2007 terá uma programação
considerada de alto nível. (Página 3)

Uma festa com gosto de “ quero mais”

Curso Drawback

Apoio a Trabalho Social
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Editorial

Construindo o futuro!
Evoluir e buscar sempre novos horizontes é a nossa meta. Obviamente, em
todos os momentos, com a participação da categoria. Sobre isso, inclusive
já aprovamos a realização da 5ª edição
do Seminário no ano que vem.

A nossa primeira manifestação é de
felicitações aos colegas Despachantes
Aduaneiros. Caminhamos para o fechamento de mais um ano com saldo
positivo em todos os sentidos. Prova
disso foi o sucesso alcançado com a
realização do nosso 4° Seminário, no
complexo turístico do Sesc, em Praia
Formosa, Aracruz. Quem foi, viu e
participou pode atestar o alto nível da
programação oferecida, bem como o
conforto do local para hospedagem e
lazer. O nosso Sindaees quer isto: a valorização profissional que se dá através
de ações como foi o Seminário.
E, para quem não pode estar presente,
elaboramos esta edição do nosso Jornal de modo que seja um documentário para sua consulta, análise, reflexão
e sugestões para os próximos eventos.

O Sindaees hoje funciona como um organismo vivo, que busca sempre estar
à frente das demandas e desafios do setor e dos profissionais que representa.
Começamos agora a fase de reorganização do nosso mercado, objetivando
minimizar a ação predatória dos profissionais que não tenham compromisso
com a categoria. Vamos conseguir com
o apoio de todos.
Faço aqui um apelo aos colegas Despachantes ou mesmo pessoas de outras
categorias que militam conosco, que
nos ajudem no projeto de resgate da
história da categoria e do próprio Sindaees. Quem tiver fotos, histórias para
contar ou vivenciou fatos e momentos
importantes, pode relatá-los à nossa
Assessoria de Comunicação. O acervo
será disponibilizado no site e, quem
sabe, futuramente compor um livro de
memórias.

Luiz Kleber da Silva Brandão
Presidente do Sindaees

4º Seminário teve palestras de alto nível

Assuntos de grande importância e palestras de conteúdo invejável. Foi o que
marcou a programação do 4º Seminário
neste ano. Nesta Edição, publicamos um
Encarte Especial, com o conteúdo de
quatro apresentações. As demais serão
publicadas no Encarte da próxima Edição (novembro/dezembro). Um Documentário importante, para ser guardado.
Estão em destaque, nesta Edição: Gilson Guedes, coordenador do Ministério
da Agricultura – MAPA, no ES, José
Henrique Mauri, Inspetor da Alfândega
do Porto de Vitória, Denielson Martins,

gerente de Relacionamento Empresarial da CEF e José Luiz de Maio, conferencista da Verbo Vivo-SP, que abordou o tema “Meia Palavra Não Basta”,
sobre relacionamentos inter-pessoais.
Como a programação foi extensa, e o
Conselho Editorial do Jornal pretende
aproveitar o máximo do conteúdo das
palestras, outras três comporão o encarte
na próxima Edição. São eles: José Lázaro Celin, Presidente do Corecon-ES, José
Alberto Andrade dos Reis, coordenador
da Anvisa-ES, e José Francisco Gozzi,
Advogado do Setor Jurídico do Sindaees.

Aniversáriantes do Mês
Outubro
01/ 10 - Tatyana Rocha Silveira
02/ 10 - Henrique Savio Nunes Rezende
02/ 10 - Lucimar Gomes da Silva
03/ 10 - Isac Alvarenga Vieira
04/ 10 - Carla Gigliola Capiche
08/ 10 - Clayton Kiffer Correa
10/ 10 - Leonardo Pádua Modenesi
11/ 10 - Carlos Ribeiro Grijo
12/ 10 - Tania Aparecida de Assis Moreira
13/ 10 - Fabiano Alves Araujo
15/ 10 - Carlos Alberto Mazioli
17/ 10 - Sandra Lacerda de Souza
21/ 10 - Afonso Geraldo Neves Reis
21/ 10 - Jorge Inácio de Souza Junior
26/ 10 - Sandro Marcel Vieira Matheus
27/ 10 - Jorge Gobbo Miranda
28/ 10 - Carlos Alberto Miranda
29/ 10 - Gustavo Eduardo Gomes
29/ 10 - Mauro Luiz Valle de Souza
Novembro
01/11 - Mardonio Milfont Magalhães
01/11 - Sergio Thome Rabello
01/11 - Vinicius Cazotto
03/11 - Raphael de A. Jogaib Bomfim
04/11 - Carlinho Carlos de Lima
05/11 - Elizabeth Cabral Barbosa
06/11 - Ivete Salvador
07/11 - Peterson Coutinho de Oliveira
08/11 - Bruno Clarindo Almeida
08/11 - Tani Esteves
10/11 - Carlos Vando da Silva
11/11 - Andreia Coutinho e Silva
15/11 - Anita Luiza da Silva
15/11 - Manoel Domingos Viana Martins
17/11 - Ronaldo Ribeiro
20/11 - Tatiana Barcellos Nascimento
21/11 - Custodio de Souza Neto
22/11 - Washington Luiz Pimenta dos Santos
23/11 - Joelma Maria da Silva
24/11 - Agmar Alves de Souza
27/11 - Kleber Luiz Negrelli
27/11 - Luis Antônio Ferreira
28/11 - Carlos Renato Pereira

Expediente
Conselho Editorial
Luiz Kleber da Silva Brandão
Ronaldo Eustáquio Gama
Robson Rogge Herbst
Rosangela P. Fernandes
Luiz Eduardo de Lima Martins
Jornalista Responsável
Agnelo Neto
MTb-ES 051/79
Projeto Gráfico
Pojak Comunicação
27 - 3226-6121
Impressão
Gráfica Ita

Gilson Guedes

José H. Mauri

Denielson Martins

José Luiz de Maio

500 exemplares

Sindaees convida para a Expo Portos
Acontece de 9 a 11 de outubro, a 4ª Feira
Expo Portos no Pavilhão de Exposições
em Carapina, na Serra. A programação
ocorrerá sempre de 16 às 22h, com um
conjunto de palestras de alto nível não
só para os profissionais da área, como
também para empresários e autoridades.
O Sindaees convida os associados a participarem dessa importante integração
profissional. Os convites encontram-se
na Secretaria do Sindicato.

comércio exterior do Estado. “A presença maciça dos Despachantes não só
vai prestigiar o evento, como será muito importante para o próprio profissional” – ressalta Ronaldo Gama, gerente
executivo do Sindicato.

Neste sentido, o Sindicato já definiu
seu espaço dentro da Expo Portos,
num amplo estande de 24 metros quadrados. O estande ficará localizado em
frente ao Auditório e logo à esquerda
Importância
de quem entra no Pavilhão. Quem for
Ao estimular a participação, a diretoria poderá saborear salgadinhos e boas
do Sindaees reconhece que se trata do conversas regadas a chopp gelado após
maior evento de logística, transporte e as palestras, segundo Ronaldo Gama.

Expo Portos 2007:

uma programação de alto nível
A edição 2007 da Expo Portos promete
ficar na história. Para este ano os organizadores do evento programaram uma
série de temas à altura de um acontecimento nacional. A primeira palestra
será no dia 9, terça-feira, às 17h, com
o tema Gestão Portuária - Ações e Expectativas, abordando as óticas pública
e privada. Primeiro pelo ministro Pedro Britto, da Secretaria Especial dos
Portos e segundo por Willian Mantelli,
da Associação Brasileira dos Terminais
Portuários – ABTP.
A programação segue neste nível com
um Fórum de Debates em Relações
Comerciais e Internacionais – Marketing Internacional e Promoção Comercial destacando, dentre outros assuntos, os seguintes: Competitividade do
Brasil e da América do Sul, Desenvolvimento Internacional, Pré-Lançamento do PSCI – Programa de Substituição Competitiva de Importações, com
Mirched Abdo Alady (presidente da
Associação de Empresas Brasileiras
para Integração de Mercados – ADEBIM, e José Frederico Álvares, gerente
executivo da CNI.

No dia seguinte, 10, quarta-feira, a
programação começa às 16h com um
Fórum de Debates em Relações Comerciais e Internacionais, com destaque
para a política aduaneira, Mercosul e
América do Sul, que vai falar, inclusive,
sobre os acordos internacionais e regras
de circulação de bens. Os debatedores
serão José Henrique Mauri, Rosaria
Costa Baptista, João Luiz Fregonazzi
e Gilberto Álvares dos Santos. Destaque também para o Fórum Logística e
Transporte, abordando o PNLT – Plano
Nacional de Logística de Transporte.
No dia 11, às 16h, o presidente da
Cia. de Desenvolvimento de Vitória
– CDV/PMV, o engenheiro Silvio Ramos fará palestra sobre “Porto e Metropolização”. Logo depois, às 17h, o
gerente de Terminais Aquaviários do
ES, Ronaldo Romeu Costa falará sobre
o tema “A Transpetro no ES”. Encerrando a programação, a partir das 18h
haverá palestra com Cláudio Loureiro,
diretor de Portos e Log-In – Logística Intermodal S/A. Ele falará sobre o
tema “Log-In: Investimentos no TVV
e Integração do ES com o Brasil”.

BB e Sindaees
realizam curso de
Drawback

Numa parceria com o Banco do Brasil, o
Sindicato dos Despachantes Aduaneiros
realizou no último dia 26 de setembro
um curso sobre Drawback. Trata-se, segundo o BB, de “um incentivo à exportação que permite às empresas fabricantes
exportadoras importarem, sem impostos
e taxas, produtos destinados à fabricação, beneficiamento ou composição de
um outro produto que será destinado ao
mercado externo”. Em Vitória o curso
foi realizado no Auditório do Sindicato,
de 8:00 às 17:30h, com 25 participantes.
Todos receberam Certificados.
O sistema é também uma ferramenta importante para o Despachante Aduaneiro melhorar seu hand-cap no mercado.
Sendo um regime aduaneiro especial,
o Drawback pressupõe suspensão ou
isenção de tributos quando se tratar de
despacho, nacionalização, reexportação
ou reimportação de mercadorias. Neste
sentido inclui matérias primas, semi-elaborados, peças, partes, acessórios, dispositivos, aparelhos, animais, insumos para
construção de embarcações e produtos
usados pela agropecuária.

Sindicato apóia
trabalho social

Como acontece a cinco anos, na semana
do Dia das Crianças, o Sindaees mantém
uma pequena contribuição ao esforço
pessoal da moradora Elvira Maria Barbosa de Souza. Ela é do Núcleo Comunitário do Morro do Forte São João.
Dona Elvira é pessoa carente, viúva, tem
filhos, e conta somente com seus próprios esforços e pequenas ajudas, como
do pessoal da Alfândega, Sindaees etc.
Tudo para fazer a alegria de quase 300
crianças no seu dia.
Assim, com a solidariedade de poucos,
dona Elvira consegue repassar presentes, material escolar, roupas, calçados,
gêneros alimentícios - inclusive para
alimentação de crianças, como leite, por
exemplo. Quem se interessar pela causa
deve entrar em contato com a Secretaria
do Sindicato para maiores informações.

A programação do 4º Seminário dos Despachantes Aduaneiros neste ano literalmente dividiu as opiniões dos participantes. Realizado
num paraíso tropical, como é o complexo turístico do Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, o
evento ofereceu fartura em conteúdo técnico e
lazer. Para muitos, foi uma decisão difícil concentrar-se nas palestras enquanto familiares se
divertiam nas múltiplas opções de lazer distribuídas em mais de 800 mil metros quadrados.
Como nos anos anteriores, os intervalos da
programação com sorteios de brindes foi um
dos melhores momentos. Nesse caso, a regra
do jogo é bem clara: só leva o prêmio, o sorteado que estiver presente. Assim é que muitos
dos bons prêmios foram sorteados inúmeras
vezes. Neste ano havia de garrafas de vinho
importadas até TV de tela plana, com tecnologia de última geração.
Fato merecedor de destaque foi o sorteio de
encerramento do 4º Seminário. Na presença de
mais de cem pessoas, a TV de 21 polegadas
era o prêmio mais cobiçado. O sorteio foi anulado três vezes porque os “sortudos” não estavam presentes. Na quarta vez, o presidente do
Sindaees, Luiz Kleber faturou o prêmio. Mas,
num gesto de grandeza pessoal, confirmado o
resultado, Luiz Kleber agradeceu e devolveu-o
para que fosse realizado novo sorteio. Dessa
vez ganhou um feliz Despachante, Jorge Inácio Souza Júnior, conhecido entre os colegas
pelo carinhoso apelido de Rabicó.

