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Resultado do 5º Seminário:

Evento internacional em 2009

Daniel Manzano, José Henrique Mauri, o despachante Roberto Blondet, o Presidente Luiz Kleber e Drº Barleta do Mapa.

A 5ª Edição do Seminário dos Despachantes Aduaneiros foi agraciada com palestras e temas de
extrema importância relatadas por algumas autoridades mais importantes Comércio Exterior.

Vem aí a Exporportos 2008
A Expoportos é o maior evento de
logística, transporte e comercio exterior do Espírito Santo. A edição
desse ano será realizada no Pavilhão
de Carapina, Serra, e contará com
um auditório para 400 pessoas e uma
estrutura de 1.400 metros quadrados
para montagem de stands.
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Pressão Alta:
cuidado com seu
coração
A hipertensão arterial ou pressão
alta, é uma doença que ataca os vasos sangüíneos, coração, cérebro,
olhos e pode causar paralisação dos
rins. Ocorre quando a medida da
pressão se mantém freqüentemente
acima de 140 por 90 mmHg.
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Aniversáriantes do Mês

Editorial

Quem foi e quem viu
lanços positivos com resultados menores, mas este, foi o maior. A 6ª edição do nosso Seminário talvez se dê
em meio a um evento internacional. É
preciso acompanhar melhor o Sindicato e sua evolução. A sua inserção no
cenário de oportunidades que se descortinam.

Ao realizarmos a 5ª edição do nosso
Seminário Anual do Despachantes
Aduaneiros, tivemos a sensação de
que perdemos e ganhamos. O fato é
que avançamos, evoluímos. Pudemos
notar que ali estavam palestrantes
de alto nível, trazendo informações
igualmente interessantes para o dia a
dia da nossa categoria.
Posso assegurar que se houve perda,
foi pela ausência de valorosos e importantes companheiros nesta jornada.
O Sindicato tudo fez para que todos
estivessem presentes. A formulação
desta Edição do Informativo com um
Encarte Especial das palestras é uma
mostra desse esforço incansável do
Sindaees.
Mas, também ganhamos em maturidade. Quem lá esteve viu os dirigentes
da nossa Federação anunciarem, com
pompas e circunstâncias, a pretensão de realizarmos, no nosso Espírito
Santo, um evento internacional do
comércio exterior. E, à frente da organização, o nosso Sindicato.
A importância de que se reveste tal
fato extrapola, sinceramente, nossas
previsões. Acostumamos a fazer ba-

O evento, de escala mundial é da ASAPRA (Associação dos Profissionais
das Aduanas para América Latina.
Em 2006 fomos à Bolívia. Em 2007,
na Republica Dominicana. Em 2008,
de 27 a 30 de novembro o evento será
no Rio de Janeiro. Em 2009, em Vitória, com nossa participação direta. O
evento engloba, além de toda a América Latina, países convidados da Europa, África e até da Ásia. Serão três
dias de programação, incluindo um
tour pelo Estado.
Estamos sintonizados. O futuro tem
no comércio exterior o seu pilar. A logística já é fundamental à competição
internacional, na qual já participam
importadoras e exportadoras do país.
Impõem-se mais do que nunca as regras claras, a segurança e a informação para atingirmos nossos objetivos.
É como esta euforia que os colegas do
Estado do Rio vislumbram mais um
grande evento da ASAPRA nas dependências do Hotel Othon Rio Palace.
O tema a ser discutido é “A importância estratégica do Despachante Aduaneiro para os Governos da América
Latina“. Estaremos presentes e queremos levar mais colegas para trazermos know-how para o ano que vem.
É, também, uma recomendação da
OMA – organismo internacional que
congrega as aduanas.
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Dalva Marchiori

Nascida em Linhares, norte do Espírito Santo, Dalva Marchiori se mudou
com a família para Campo Grande
quando tinha apenas um ano de vida.
Há seis escolheu Vila Velha como

morada. Mãe de duas filhas, a flamenguista começou a atuar na área
há 23 anos em uma agência de navegação trabalhando com importação
e exportação e também já - em três
empresas fundapianas. Hoje Dalva
administra sua própria empresa, a
TB Consultoria e Assessoria Empresarial, e tem como projeto para 2009
fazer uma fundação em parceria com
amigos para ajudar a pessoas com
mais necessidades. “Quero oferecer
as pessoas a oportunidade de terem
acompanhamento médico e também
cursos e treinamentos para poderem
entrar no mercado de trabalho” fala
Dalva com entusiasmo. Católica e
amante da natureza, a despachante

gosta de saborear um churrasco, beber
uma cerveja e passar o final de semana com a família.
Membro do conselho de ética, Dalva
participou e ajudou na fundação do Sindicato participando das primeiras reuniões quando viu-se a necessidade de se
ter um órgão de apoio para classe.
Ao longo desses anos de carreira, Dalva adquiriu muita experiência e tece
um breve comentário para os amigos:
“O mercado internacional esta a todo
vapor, precisamos apenas trabalhar
com comprometimento e responsabilidade, pois existe oportunidade para
todos”, finaliza.

Conheça mais a Dalva
Nome: Dalva Marchiori
Origem: Linhares – ES
Formação Acadêmica e Profissional: Curso Superior Incompleto (contabilidade e Administração com ênfase em Comercio Exterior)
Idade: 42 anos

Signo: Touro
Música: Todos os estilos
Leitura favorita: A Bíblia
Esporte favorito, equipe ou atleta:
Flamengo
Religião: Católica
Um defeito: Sem paciência (Explosiva)

Uma virtude: Me colocar no lugar
dos outros
Lazer: Passar finais de semana com
a família
Comida: Churrasco
Bebida: Cerveja

Hipertensão arterial – cuidado!
A hipertensão arterial ou pressão
alta, é uma doença que ataca os vasos
sangüíneos, coração, cérebro, olhos
e pode causar paralisação dos rins.
Ocorre quando a medida da pressão
se mantém freqüentemente acima de
140 por 90 mmHg.
Essa doença é herdada dos pais em
90% dos casos, mas há vários fatores
que influenciam nos níveis de pressão
arterial, entre eles:
Fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol,
falta de atividade física; - além desses
fatores de risco, sabe-se que sua incidência é maior na raça negra, aumenta
com a idade, é maior entre homens
com até 50 anos, é maior entre mu-

lheres acima de 50 anos, é maior em do, se necessário, mudando hábitos
diabéticos;
alimentares;
- não abusar do sal, utilizando outros
Sintomas: - Os sintomas da hiper- temperos que ressaltam o sabor dos
tensão costumam aparecer somente alimentos;
quando a pressão sobe muito: podem - praticar atividade
ocorrer dores no peito, dor de cabeça,
tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento
nasal.
Prevenção e controle: - A pressão alta
não tem cura, mas tem tratamento e
pode ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, mas além dos
medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo
de vida saudável:
Recomenda-se manter o peso adequa-

5º Seminário:

Um salto de qualidade

A Edição 2008 do Encontro Anual dos Despachantes Aduaneiros do Espírito Sant
qualidade importante para a atividade. É que a Federação sugere
Feliz com a indicação, que significa também uma prova de confiança no Sindaees, o presidente Luiz
Kléber Brandão já se articula para
que o Estado possa recepcionar, em
grande estilo, mais uma edição anual do evento que congrega Despachantes Aduaneiros de várias partes
do mundo.

5º
Seminário
Enquanto começa a pensar o evento

internacional, Kléber reafirma que
o 5º Seminário realizado pelo Sindicato no complexo turístico do Sesc
em Praia Formosa, Aracruz “foi
muito bom”. No local, bem cedo,
os participantes eram recepcionados com o crachá e uma pasta de
brinde. No Auditório, todos atentos
para um longo dia de trabalhos. O
primeiro a falar foi o presidente do
Sindaees, Dr. Luiz Kleber, que deu
as boas vindas a todos.
...
Depois foi a vez da gerente do Banco Real, Laura Arent, que explicou
sobre o novo Plano de Seguro conveniado com o Sindaees. O chefe
da Alfândega, José Henrique Mauri
enfatizou, mais uma vez que o Despachante Aduaneiro é peça importante no comércio exterior e deve
se portar como autoridade...
Daniel Mansano, presidente da
Federação Nacional destacou que
somos uma das categorias mais antigas do país. Ele elogiou a organização dos Despachantes no Espírito
Santo e sugeriu a realização, aqui,
de um evento internacional do comércio exterior. .
Outro convidado ilustre foi o presidente do Sindicato de São Paulo,
Valdir dos Santos. Ele também valorizou o trabalho da categoria e a
performance capixaba para receber
grandes eventos. Em seguida hou-

ve um intervalo, que foi uma boa
oportunidade para troca de idéias e
saborear lanche.
De volta à programação, os participantes ouviram desta vez o vice
presidente do Sindicato do Rio de
Janeiro, Sr. José Costa. O diretor
do TVV, Anderson Carvalho foi o
orador seguinte, com uma detalhada exposição do Terminal e a afirmação de boa vizinhança com os
despachantes aduaneiros. O chefe
estadual do Vigiagro, do Ministério
da Agricultura, Drº. Gilson Guedes foi o orador seguinte, trazendo
mais uma vez boas novas para os
despachantes...
Em seguida falou o jurista Domin-

gos de Torre. Assessor Jurídico da
FNDA, escritor, historiador e intelectual respeitado nacionalmente,
ele comentou sobre a luta dos Despachantes desde 1850, há 158 anos,
desde os tempos em que éramos
“caixeiros” Neste ano, graças ao
sucesso de 2007, o Sindaees trouxe
de volta o show-trainning do motivador José Luiz de Maio. O tema
neste ano não podia ser melhor: “Só
Se For Agora”.
No final do encontro foi de muita
alegria, com o sorteio de mais de 30
brindes, que incluiu dois aparelhos
de TV e muitos eletro-eletrônicos. Os
participantes ficaram satisfeitos e o
presidente do Sindaees, Luiz Kléber,
mais uma vez agradeceu a todos.

e para o DA capixaba

to não foi apenas mais um sucesso. Significou, para os organizadores, um salto de
trazer para o Estado em 2009, o evento internacional da ASAPRA.

Agradecimentos Especiais
A diretoria do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Espírito Santo – Sindaees manifesta seu respeito e agradecimento a todos quantos colaboraram
para a realização do 5º Seminário. Neste agradecimento está o óbvio reconhecimento do apoio dos DA associados e
colabofradores. Também, em especial
citamos a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, SEA SEG, PORTO
BRASIL E CIVA – INSPEÇÃO VEICULAR.

Despachantes Premiados
Bruno Ricardo do Nascimento
- TV 29
Tiago Scota Moreira - Forno
Microondas
Mauro Sérgio Pereira - TV 21
Galba Braga de Melo - Biclicleta
Katia Boldrini Cetto - Bicicleta
Welington Valim do Nascimento
- Max Grill
Rafael Siqueira Cavalieri - DVD
Karaokê
Leandro Nunes Santos - Radio
Portátil Mallory
Rosângela Paulina Fernandes
- DVD
Sinval Frassi Junior - DVD
Leonardo Negrelli - Liquidificador
Paulo Ricardo Silva de Lima
- Cafeteira
Anita Luiza da Silva - Telefone
sem fio
Joelma Maria da Silva - Grill
Kleber Luiz Negrelli - Relógio /
Livro
Salvador Henrique Nunes da Câmara - Maquita

Importante

Convênio odontológico já está funcionando
O Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Espírito Santo firmou Convênio Odontológico com a Clinica
do Dr. Mauricio Landeiro – uma das
melhores do Espírito Santo. O objetivo é que os associados possam tratar
da saúde bucal com a melhor tecnologia e o melhor preço do mercado. Em
média, os orçamentos custarão menos
que a Tabela de Convênios.
Outro detalhe é que a primeira consulta será paga pelo Sindicato. Landeiro informa que, uma vez executado
o tratamento, o pagamento poderá ser
feito em quantas prestações o cliente
e a Clinica acordarem. Equivale dizer

que, dependendo do custo do tratamento, o valor pode ser dividido em
até 12 vezes. “Tudo é negociado”
– explica ele.
Outra vantagem para o associado
Sindaees é que, tratamentos ortodônticos, uso de aparelhos fixos custarão
apenas a manutenção mensal, em torno de R$ 80,00. Só neste caso a média
do mercado está acima de R$ 100,00.
Também quando houver necessidade
de parte móvel, o orçamento será submetido a aprovação.
Os tratamentos estéticos, restaurações,
clareamentos, implantes, Periodontia

e Endodontia (como próteses de porcelana) são procedimentos incluídos
na base do Convenio com o Sindaees.
Portanto ficarão sempre bem mais em
conta que no mercado. Estes casos
podem ser encaminhados pelo dentista a outros profissionais não havendo
acréscimo no tratamento.
A Clinica do Dr. Mauricio fica na Rua
Major Clarindo Fundão, nº156, sala 401
na Praia do Canto em Vitória. O atendimento é feito todos os dias sempre pelas
manhãs ou as 4ª e 6ª feiras a partir das 14
horas. Para marcar um consulta e fazer
uma primeira avaliação, basta ligar e marcar um horário pelo telefone 3235-1277

A Expoportos é o maior evento de logística, transporte e comercio exterior
do Espírito Santo. A edição desse ano
será realizada no Pavilhão de Carapina, Serra, e contará com um auditório
para 400 pessoas e uma estrutura de
1.400 metros quadrados para montagem de stands. E o Sindaees estará
participando desse evento montando
um moderno stand, garantindo assim
maior visibilidade para os despachantes aduaneiros.

Expoportos 2008

estiveram participando como expositores e foram visitadas por
mais de cinco mil pessoas. A expectativa para esse ano é que esses

números cresçam ainda mais. A 5ª
Edição da Expoportos, será realizada entre os dias 30 de setembro
e 2 de outubro.

Só no ano passado, 70 empresas

Saiba mais sobre a Expoportos
Inscrições - As inscrições já estão
abertas e podem ser realizadas pelo
site da Rota Eventos: www.rotaeventos.com.br. A previsão é que se tenha
mais de quatro mil inscritos.
Participação de outros estados e países - Em 2008, terão expositores e visitantes da Região Sudeste, Nordeste
e Sul. Em âmbito internacional, está
confirmado a visita de empresários
da China e dos Estados Unidos (uma
equipe do Porto de Jacksonville, que
se reunirá com empresários do setor
de rochas, café e celulose).
Novidades 2008 - A Rodada de Negócios, o Salão Transporte Rodoviário e o
um Inventário de Emissões de Gases de
Efeito Estufa. A Expoportos está com
uma estrutura física maior, já que a área
para exposição contará com 1.590 m².
É importante ressaltar também que os
estandes foram 100% vendidos.
Rodada de negócios
A Rodada de Negócios da Expoportos será realizada no dia 1º de outubro, de 14 às 18hs, sendo resultado de
uma parceria da Rota Eventos com o
Sebrae-ES. Segundo a Rota Eventos,
empresa organizadora da Expoportos,
a Petrobras será uma das participantes da Rodada de Negócios da feira.
A empresa atuará como âncora, realizando o cadastramento de novos fornecedores e divulgando futuros serviços a serem realizados.

Guia de Transporte, Logística e Comércio Exterior será lançado durante a feira
Uma das novidades da Expoportos
2008 será o lançamento do Guia de
Transporte, Logística e Comércio Exterior do Espírito Santo. “Queremos
que os profissionais utilizem o guia
como uma agenda, que o oriente sobre
qualquer serviço que vier a necessitar”, diz o diretor-executivo da Rota
Eventos, José Olavo Médici.
Salão Transporte Rodoviário levará
pequenas transportadoras ao evento
As transportadoras de pequeno porte
terão uma oportunidade de está entre
as maiores empresas de Logística,
Transporte e Comércio Exterior da
Região Sudeste. O espaço de 80 m²

será formado por oito empresas de pequeno porte, que terão direito a estande com logomarca destacada, balcão
de negócios e equipamento de áudio
e vídeo para uso coletivo. Os interessados podem adquirir estandes com
valores mais acessíveis.
Inventário de Emissões de Gases de
Efeito Estufa
Na Expoportos 2008 um evento limpo e sustentável. Previamente haverá
um inventário de emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE’S) baseado
em técnicas científicas reconhecidas
pela Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima,
que determinará o impacto global do
dióxido de carbono (CO2) emitido
durante a feira.
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