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Projetos econômicos são 
oportunidades para DAs
O Espírito Santo começa uma nova 
fase de progresso e a categoria dos 
Despachantes Aduaneiros não pode 
perder a oportunidade de realizar 
grandes negócios. Este é o tema do 
Editorial, ou A Palavra do Presi-
dente, desta Edição, sob o tema  “O 

Será no próximo dia 28 de março,  na 
sede do Sindicato,  a Assembléia Geral 
Ordinária do Sindicato dos Despachan-
tes Aduaneiros. A diretoria já tem defi-
nida uma extensa pauta de importantes 
assuntos para deliberação na AGO. 
Dentre eles, as contas de 2007, o Rela-
tório de Gestão, e a eleição para com-
posição do Conselho Fiscal e Diretoria. 
São quatro membros a serem eleitos 
como suplentes.
         Página 3.

Futuro Já Chegou”.  O presidente 
Luiz Kleber Brandão analisa as 
novas oportunidades de negócios 
e conclama os Das a se unirem em 
torno do Sindicato para que todos 
se fortaleçam. 
            Pagina 2 e 4. 

Já está em fase de organização a ‘ª Copa Sin-
daees de Futsal. O evento representa o maior 
investimento esportivo do Sindicato, e deve 
começar ainda no mês de março. A premia-
ção inclui medalhas para cada atleta Troféus 
para o artilheiro e goleiro menos vazados. 
Mais Detalhes na Página 8.
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1ª Copa de Futsal vem aí 

Os negócios internacionais estarão em alta no ES nos próximos anos
A AGO sempre é realizada no  Auditório 
do Sindaees. 
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Aniversáriantes do Mês

Não podemos nos omitir. Os números 
são grandiosos e nos remetem à idéia 
de uma verdadeira caça ao tesouro. É o 
maior leque de grandes oportunidades 
econômicas  na história do E. Santo. 
A instalação de uma nova siderúrgica, 
mais  um porto e a Ferrovia Litorânea 
Sul despejarão no Espírito Santo, nos 
próximos quatro anos, dependendo do 
cambio, de  US$ 5 a US$ 5,5 bilhões 
(10 bilhões na moeda nacional).  

Este já é  o maior projeto e o maior in-
vestimento privado do país, em siderur-
gia e logística. Somente a Cia. Siderúr-
gica de Vitória – CSV, em Anchieta vai 
gerar 15 mil empregos diretos. Pronta, 
em 2011, serão 3,5 mil diretos. E mais 
15 mil indiretos. É uma  joint venture  
entre Vale do Rio Doce (20%) e a chi-
nesa Baosteel Group Corporation, Xu 
Lejiang (80%), Só a Siderúrgica, em 
Anchieta, custará até U$ 4,5 bilhões, 
dependendo da dinâmica do câmbio. 

A CSV começa a operar em 2011, 
produzindo 5 milhões de ton/placas 
de aço/ano. Já está prevista ampliação 
para 10 milhões de ton/ano. O sócio 
chinês do projeto declarou que o Brasil 
produz minério de ferro de ótima quali-
dade. Produzindo as placas de aço aqui  
reduz custos importantes. Atualmente, 
só o frete  Brasil-China custa US$ 80 
por tonelada, segundo Roger Agnelli, 
da Vale do Rio Doce. Já o governador 
Paulo Hartung complementa dizendo 
que “nosso grande desafio é agregar 
valor à matéria-prima. É isso que es-
tamos fazendo com o minério de ferro, 
que será utilizado para produzir aço”. 

A Vale do Rio Doce comandará os pro-
jetos da Ferrovia e do Porto. US$ 500 
milhões irão para o Terminal Portuário 
(de águas profundas com calado de até 
30 m – para receber alguns dos maio-
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Leone, 
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Despachante                          Data
Ricardo Leal Schulte   02
Fernando Lucio Alencar Valle  06
Alecssandro Mateus Lodi    10
Angelo Gabriel De Almeida  10
Carlos Alberto G. De Araujo  10
Elania Busato Da Fonseca   11
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Gabriela Rodnistzk Tironi    23
Firmina Louzada Macedo   24
Bianca Clarindo Almeida   27
Raimundo Luiz Santos Diniz  28

Março
Despachante                Data
Cristiano Bezerra De Lima  01
Rodney Silva Vieira    01
Valderson Francisco Da Silva   01
Maxwell Amâncio Da Silva    07
Reginaldo De Oliveira      07
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Orestes Joao Antonio Da Silva  11
Sandra Mara Fuzatto   12
Adnam Costa Nunes   15
Henrique Antonio G. De Almeida  16
Carlos Augusto Cypriano   21
Ricardo Costa Barbosa   24
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Juliana Titó Melado   27
Edna De Jesus Barbosa   28
Solimarcos Martinelli    29
Carlos Alberto Claudino Ribeiro  30
Juliany Labanca Ramos

O futuro já chegou 
res navios do mundo, de 450 mil/ton). 
Além de importar carvão mineral da 
China para produzir aço pelo porto, o 
terminal poderá trabalhar com outros 
tipos de carga (multimodal). Além 
disso, outros  US$ 400 milhões serão 
investidos na Ferrovia Litorânea Sul  
(Vitória a Cachoeiro), com ramal  in-
terligando Ubu (ao todo, 160 km). 

Não bastassem esses projetos, a  CST-
Arcelor  Brasil anuncia sua expansão, 
firmando-se como a maior Planta Si-
derúrgica do país por enquanto. A pro-
dução atual da usina, de 5 milhões/ton/
aço/ano alcançará 7,5 milhões, com in-
vestimentos em quase todas as unida-
des. A produção de gusa da Usina sal-
tará para 8 milhões de toneladas/ano.

Bem, aqui lembramos somente algu-
mas das grandes oportunidades de ne-
gócios no E. Santo de agora em diante. 
Fora a discussão constante de impactos 
sobre o meio ambiente, os complica-
dores sociais que incluem segurança, 
educação e saúde – não há como negar 
que todos  podemos aproveitar a opor-
tunidade sob o ponto de vista empresa-
rial. A vocação capixaba para o comér-
cio exterior jamais foi tão real. Assim 
como jamais os homens do comercio 
exterior tiveram um leque de oportuni-
dades tão notável. 

O Despachante Aduaneiro não pode 
perder esta oportunidade de crescimen-
to. Deve se preparar e assumir seu papel 
neste contexto de grandezas. Tudo isto 
se fará de forma mais legítima e bem 
sucedida se caminharmos unidos em 
torno da nossa Entidade máxima que é 
o Sindicato. Fazendo um Sindicato for-
te, todos  seremos fortes. Na programa-
ção de trabalho do Sindaees já estamos 
incluindo uma série de ações no senti-
do de fortalecer nossa categoria para os 
desafios que virão por aí. Estamos de 
olho. Anime-se. Participe. A oportuni-
dade está aberta a todos. 

Muito obrigado,

Luis Kleber Brandão 
Presidente do Sindaees.

(Leia Notas Econômicas na página 4)



AGO marcada para 28 de março
Pauta cheia para a AGE 2008 do Sin-
daees, marcada para o próximo dia 28 
de março, na sede do Sindaees, a As-
sembléia Geral Ordinária – AGE/2008, 
Dentre os assuntos mais importantes 
estão as contas de 2007, além do Rela-
tório de Gestão, que serão submetidos 
à apreciação da diretoria.

Outra pauta importante na AGO será 
a eleição para composição do Con-
selho Fiscal e Diretoria. São qua-
tro membros a serem eleitos como 
suplentes. A diretoria do Sindaees 
publicará as condições e os prazos 
para os candidatos dentro do prazo 
regulamentado pelos Estatutos da 
Entidade. 

Alguns dos artigos do Estatuto que 

regem o processo eleitoral e assem-
bléia do Sindaees são: os artigos 18, 
19, 20 e 61, e o Capitulo IVº, que 
trata do processo eleitoral. A Asses-
soria do Sindaees já está cuidando 

da elaboração do Edital de acordo 
com as normas estatutárias vigentes, 
que deverão chegar ao conhecimen-
to da categoria até no máximo dia 20 
de março.

Fotos e fatos:
Sindicato quer resgatar nossa história

Desde o ano passado um projeto vem 
sendo discutido em nível de diretoria: 
o resgate de nossa historia através de 
gravação e reprodução de documen-
tos, depoimentos, escritos pessoais, 
fotos e outros objetos testemunhais 
que  resgatem a história da categoria 
e do próprio Sindaees. A Assessoria 
de Imprensa chegou a encaminhar 
aos associados do Sindaees  uma car-
ta, via e-mail, solicitando colabora-
ção neste sentido.

A proposta é juntar elementos que do-
cumentem fatos e fotos importantes 
da história para enriquecer nosso site, 
para reportagens no Jornal e que, pos-
teriormente,  possam ser compiladas 
em um livro, para conhecimento e con-
sulta das atuais e futuras gerações de 
Despachantes Aduaneiros, familiares, 
colaboradores e demais interessados.

Assim, quem tiver fotos antigas, docu-
mentos, livros, escritos, documentos, 

reportagens e outros  objetos pode-
rá oferecê-los para ajudar na cons-
trução deste acervo. Quem não qui-
ser dispor dos originais, o Sindaees  
fará a reprodução para uso do tra-
balho e os devolverá aos donos, 
com o devido crédito da cessão em 
todas as publicações. Vale também 
relatos e histórias que passam de 
pais para filhos, fotos, carteirinhas 
de identificação, documentos da 
Alfândega – dentre outros.

Foto cedida pela Codesa

A atual diretoria vem conquistando a confiança da categoria no Sindicato, ensejando 
ótima participação.  



Notas Econômicas
(Continuação da página 2) 

Curiosidade
Inicialmente o projeto chinês se cha-
maria Companhia Siderúrgica de Ubu 
(CSU). Só que “bu”, em mandarim, 
significa “coisa ruim”. E “u” significa 
“eu”, o que soaria ainda mais estra-
nho para os chineses. Assim, os sócios 
chineses, com 80% preferiram Com-
panhia Siderúrgica Vitória (CSV). A 
explicação é do diretor-executivo da 
Câmara de Comércio Brasil--China 
(ES), Carlos Eiras.

De porta em porta 
A imprensa comenta que os chine-
ses saíram muito satisfeitos do nosso 
Estado. Eles tentavam há cinco anos 
instalar seu negócio no país. Primeiro 
bateram nas portas dos estados do Ma-
ranhão, Ceará e RJ. O Espírito Santo 
era o último da lista. 

Explosão 
Anchieta tem hoje pouco mais de 
20 mil habitantes. Estima-se que até 
2010 cerca de 100 mil pessoas este-
jam morando na Cidade e arredores. 
Na década de 70, com a chegada da 
CST e outros grandes projetos, a Serra 
saltou de pouco mais de 40 mil para 
os 300 mil habitantes atualmente. 

Energia
A CSV vai gerar toda a energia de que 
precisará para funcionar. Uma terme-
létrica com potencial gerador de 400 
MW será construída e funcionará a 
partir dos gases gerados na aciaria, 
coqueria e alto-forno. Metade da ener-
gia, 200 MW,  será vendida no mer-
cado e a outra metade será usada pela 
própria CSV.

Mão de obra
O governo estadual já começou seu 
dever de casa para a formação de mão 
de obra qualificada com vistas aos no-
vos mercados no campo siderúrgico. 
Vai custar R$ 20 milhões um Centro 
de Formação a ser implantado numa 
área cedida pela Samarco Mineração. 
É um dos projetos de qualificação pro-
fissional do Pólo Industrial e de Servi-
ços de Anchieta. A previsão é de que, 
com as instalações do Sistema Findes, 
sejam treinados 3 mil profissionais 
por ano em diversas áreas, a partir de 
dezembro de 2009.

Pólos
O Projeto Pólo Industrial e de Ser-
viços de Anchieta servirá  para dar 
suporte à expansão dos  setores side-

rúrgico,  petróleo,  gás natural e lo-
gística. Estes, na região do Porto de 
Ubu, no município de Anchieta e no 
Litoral Sul do Estado. São novos e 
grandes investimentos:  Novo porto, 
a Usina siderúrgica, a Ampliação do 
parque de pelotização, a  Unidade de 
tratamento de gás natural, o Ramal 
do gasoduto, o Terminal de apoio 
Off-shore/ petróleo e gás, o Ramal da 
Ferrovia Litorânea Sul, o  Complexo  
metal-mecânico, os fornecedores e 
prestadores de serviços e a Termelé-
trica.

Território
Comenta-se que a Vale do Rio Doce 
já é proprietária de 20% do territó-
rio de Anchieta, que mede 420 km². 
Outros cálculos indicam que so-
mando  mais três unidades de  pe-
lotização da Samarco, um terminal 
portuário e uma Unidade de Trata-
mento de Gás (UGT) da Petrobras, 
(sem contar a ferrovia litorânea),  e 
a nova siderúrgica da Baosteel, a 
parte ocupada pelo complexo é de 
70% da área do município. O go-
verno desapropriou uma área de 2,5 
mil hectares (25 milhões de metros 
quadrados).

Classificados
Atenção:
O Jornal do Sindaees publica gratui-
tamente nesta seção anúncios comer-
ciais de interesse dos Associados e 
servidores. 

Esteira 
Grande oportunidade: Vendo es-
teira Caloi Fitness Eletronic 2.0, 
modelo CL 4006 P. Equipamento 
novíssimo, de uso exclusivo resi-
dencial, pouco usado. Tem controle 
de pulsação máx-mín., tempo, velo-
cidade, calorias queimadas durante 
exercício, etc. Preço: R$ 900,00. 
Divido em até 3 vezes. Tratar com 
sr. Ronaldo Gama, no Sindicato. 
Tel. 3223.4159. (Veja foto)

Lote 
Vendo em Morada de  Laranjeiras, em 
Laranjeiras II, com 590 metros quadra-
dos. Valor: R$ 235 mil.  Tratar com Jean 
Carlos. Telefone: 3345-2595

Apartamento 
Vendo apto. em Itaipava-ES, com 2 quar-
tos, cozinha, 2 banheiros, varanda e gara-
gem, 1º andar, com 68 metros quadrados. 
Valor: R$ 68 mil. Aceito propostas. Tra-
tar com Luiz Kleber: 2121.6344.

Chácara 
Com água, luz, córrego limpo com água 
corrente, pomar com abacate, manga, 
abacaxi, caju, cana, mexerica, etc.  Área 
aproximada de 4.800  metros quadra-
dos. Valor: 60 mil. Tratar pelo telefone:  



15, 16 e 17 de Agosto:

5º Seminário já está definido
A edição 2008 do principal evento da categoria será inteiramente modificada, inovada, apresentando novos quadros e 
dinâmica  mais objetiva, com mais espaço para o lazer, maior número de brindes.

Este ano vai ser diferente, e vai ficar 
na historia”, afirma o gerente do Sin-
daees,  Ronaldo Gama. Ele já está 
elaborando uma programação mais 
ágil e mais curta, com palestras ob-
jetivas, selecionadas de acordo com 
os temas  mais importantes do mo-
mento. A programação vai de 15, 
sexta-feira, a 17, domingo. Na sexta, 
entretanto, a programação será a 
noite e mais voltada para os assuntos 
internos. 

Programação e local 
Como a maioria das pessoas deve 
chegar no sábado pela manhã, a 
maior parte da programação de tra-
balho e lazer concentra-se no do-
mingo. E, atendendo quase à unan-
imidade da categoria, o local do 5º 
Seminário Anual do Despachante 

Aduaneiro será mesmo no complexo 
turístico do Sesc de Praia Formosa, 
Município de Aracruz.  O mesmo lo-
cal de 2007.

A definição do local se deu também 
pela facilidade de acomodação e pais-
agismo. Outro fator importante é que 
o Sindaees vai facilitar ainda mais 

para o associado pagar parcelada  a 
hospedagem de seus convidados, já 
que o Sindicato banca uma parte 
das despesas pessoais do associado. 
Atendendo a inúmeros pedidos, a 
programação incluirá o show-train-
ning  motivacional, além de incluir 
atrações como shows musicais e até 
um show humorístico.

Concurso do slogan estimula criatividade 
Em todo evento de maior porte do 
Sindicato há um slogan que o iden-
tifique (em 2007 foi: “Faça de seu  
meio um ambiente feliz” ). Entretan-
to, para este ano, a organização do 
5º Seminário desafia a criatividade 
de associados e colaboradores, pro-
pondo que alguém da categoria ap-
resente uma proposta neste sentido. 
Deve ter no máximo 8 palavras, que  
enfatize a ação do Sindaees, valorize 
a categoria, a participação, que seja 
uma idéia otimista e construtiva. 

As propostas devem ser apresentadas 
até 30 de Abril, em envelope ofício  
lacrado, sem nome do concorrente  
por  fora do envelope. Dentro, um 
segundo envelope com o slogan pro-
posto e, em anexo, nome, telefone, 
local de trabalho, idade, formação 
profissional, CPF e CI do concor-
rente. Os envelopes devem ser en-
tregues na sede do Sindaees,  sob o 
título:  SLOGAN 5º SEMINÁRIO. A 
frase escolhida por Comissão espe-
cialmente definida para tal receberá 

um prêmio e registro neste Jornal. 

Ronaldo Gama não confirmou,  mas 
indica que dependendo da atualidade 
da proposta, esta poderá ser aprovei-
tada até na edição 2009 do Semi-
nário. Satisfeito com o andamento 
das providencias para o evento, ele  
afirma que “o encontro de 2008 vai 
ficar na história.”   A antecipação da 
data, de Setembro para Agosto obje-
tiva também um publico maior par-
ticipando da programação.

Para muitos dos que forem ao 5º 
Seminário do Despachantes Adua-
neiro, novamente no amplo complexo 
turístico do Sesc de Praia Formosa 
– a agenda de lazer os fará lembrar-
em-se da infância. Isto porque, seg-
undo o coordenador Ronaldo Gama, 

“nosso objetivo é promover o melhor 
ambiente possível, facilitando a inte-
gração entre as pessoas, organizando 
brincadeiras em ritimo de gincana 
escolar, etc.  Queremos, finalmente, 
deixa-las felizes” – destacou.

Com isto, dependendo do número 
e do interesse dos participantes, 
haverá disputa entre equipes de duas 
pessoas para disputar a Caça ao Te-

souro.  O participante deve ter de 
14 anos acima, e formar equipe 
com familiares, namorado (a), 
amigos (as). A idéia é formular 
um desafio, no qual a dupla fará 
um circuito com tempo marcado, 
valendo um premio no final para a 
equipe vencedora.  Ronaldo Gama 
informa que o Regulamento sairá 
no máximo com um mês de ante-
cedência do evento. 

Lazer com gosto 
de Recreio...



Você sabia?
Que, qualquer pessoa que sofra 
de  paralisia, câncer, lepra, AIDS 
e uma série de outras doenças in-
capacitantes, no total ou parcial-
mente, têm direitos a isenções de 
impostos, taxas, desconto no pre-
ço para compra de carros adap-
tados, passe livre no transporte 
coletivo, remédios gratuitos, etc? 
Entre os direitos que podem ser 
requeridos estão: Aposentadoria 
integral (mesmo sem contar com 
o tempo necessário de contribui-
ção ao INSS); Isenções de IR e 
Contribuição Previdenciária;
E mais: se houver deficiência fí-
sica: 
- isenção de IPI; ICMS; IOF e 
IPVA (Isenção vitalícia de IPVA)  
“na compra de carro especial, ou 
adaptado”. O preço do carro, nes-
ses casos, cai em 30%. (trinta por 
cento);
- Direito ao saque total de FGTS e 
fundos PIS ou PASEP;
- Direito da quitação de valor fi-
nanciado (Anterior à doença, é 
claro) para compra de imóvel;
- Atendimento médico domici-
liar;
- Remédios gratuitos; etc.
Para maiores detalhes, procurem 
o livro: “Câncer  Direito e Cida-
dania” , de autoria da advogada 
Antonieta Barbosa, publicado 
pela Editora ARX. 
É importante darmos divulgacão 
dos direitos que temos.  Ainda 
mais para pessoas que realmen-
te necessitam!   Divulguem, você 
pode estar ajudando uma pessoa 
que necessita, mas que talvez nem 
tenha condições de sair de casa.

Dicas de Saúde
O valor das frutas para a saúde 
Fruta é o mais perfeito alimento, gasta 
uma quantidade mínima de energia para 
ser digerida e dá ao seu corpo o máximo 
em retorno.  O único alimento que faz  
o cérebro trabalhar é glicose. A fruta é 
principalmente frutose (que pode ser 
transformada com facilidade em glico-
se), e na maioria das vezes 90-95 por 
cento de água. Isso   significa que ela 
está limpando e alimentando ao mesmo 
tempo. O único problema com as frutas 
é que a maioria das pessoas não sabe 
como comê-las de forma a permitir que 
o corpo use efetivamente seus  nutrien-
tes.

A Razão é que as frutas não são, em 
princípio, digeridas no estômago: são  
digeridas no intestino delgado.  As fru-
tas passam rapidamente pelo estômago, 
dali indo para o intestino, onde liberam 
seus açúcares. Mas se houver carne, ba-
tatas  ou amidos no estômago, as frutas 
ficam presas lá e começam a fermentar. 
Você já comeu alguma fruta de sobre-
mesa, após uma lauta refeição, e passou 
o resto da noite arrotando aquele des-
confortável sabor restante?

É porque você não a comeu da maneira 
adequada.  Deve-se comer frutas sempre 
com o estômago vazio. A melhor espé-
cie de fruta é a fresca ou o suco feito na 
hora. Você não deve beber suco de lata 
ou do recipiente de vidro. Por que não?  
A maioria das vezes o suco foi aquecido 
no processo de vedação e sua  estrutu-
ra tornou-se ácida.  Você pode ingerir 
o suco extraído na centrífuga como se 
fosse a fruta, com o estômago vazio. E 
o suco é digerido tão depressa que  você 

pode comer uma refeição quinze ou 
vinte minutos mais tarde.

Isso quem diz é o Dr. William Castillo, 
chefe da Clínica cardiológica Framing-
ton, de Massachusetts, que declarou  
que fruta é o melhor alimento que po-
demos comer para nos proteger contra  
doenças do coração.  Disse que as frutas 
contêm bioflavinóides, que evitam que o 
sangue se  espesse e obstrua as artérias. 
Também fortalecem os vasos capilares,  
e vasos capilares fracos quase sempre 
provocam sangramentos internos  e ata-
ques cardíacos.

Há pouco tempo, conversei com um 
corredor de maratona, num dos semi-
nários de saúde que promovo. Ele era 
bastante cético quanto à  natureza, mas 
concordou em fazer uso correto de fru-
tas em sua dieta. Sabe o que aconteceu? 
Diminuiu 9,5 minutos de seu tempo de 
maratona. Cortou seu tempo de recupe-
ração pela metade, e qualificou-se para 
a Maratona de Boston, pela primeira 
vez em sua vida.  Agora, uma coisa fi-
nal que gostaria que mantivesse em sua 
mente sobre  frutas:

Como se deve começar o dia? O que se 
deve comer no café da manhã? Você 
acha que é uma boa idéia pular da cama 
e encher seu sistema  com um  monte de 
alimentos, que levará o dia inteiro para 
digerir? Claro que não. O que você quer 
é alguma coisa que seja fácil de digerir, 
frutas que o corpo pode usar de imediato, 
e que ajuda a limpar o corpo.

Quando levantar-se, e por tanto tempo du-
rante o dia quanto for  confortavelmente 
possível, coma só frutas frescas e sucos 

feitos na hora. Mantenha esse esquema 
até pelo menos o meio-dia, diariamente.  
Quanto mais tempo ficar só com frutas 
em seu corpo, maior  oportunidade de ele 
limpar-se. Se você começar a se afastar do 
café  e dos outros lixos com que costuma 
encher seu corpo no começo do dia, senti-
rá uma nova torrente de vitalidade e ener-
gia, tão intensa que você mal  acreditará.

Tente durante os próximos dez dias e veja 
por si mesmo. (Colaboração)



Perfil do mês:

Eduardo Ghiraldelli Fernandes - da 
Comdata
 
Ele é paulista, tem 41 anos e vive há 
14 no E. Santo. Aqui construiu suas 
paixões: a família (casado há cinco 
anos), e o trabalho. Otimista, idealis-
ta, centrado, organizado e corporati-
vo, Eduardo vislumbra grandes  mo-
mentos para os profissionais da área. 
“Para os que se prepararem com o 
objetivo de tirar proveito das oportu-
nidades” - enfatiza. A carreira 
profissional de Ghiraldelli é toda li-
gada ao comércio exterior. Portanto, 
ele sabe o que diz - e por isto é o nos-
so entrevistado do mês.
 
Eis a entrevista:
 
O que destaca no seu currículo 
profissional?
- A minha formação em comércio ex-
terior. Atuo na área desde 1985.
 
Por onde passou até empreender a 
Comdata?
- Trabalhei no Departamento de 
Câmbio do Banco Itaú, na importa-
ção da Du Pont, na alemã Fabrima, 
e na XM, importadora oficial Citro-
en. Esta, aliás, foi a Empresa que 
me trouxe para o Espírito Santo, em 
1993, de onde não pretendo mais 
sair. Depois aceitei uma proposta da 
Clear, atual Full Cargo, onde fiquei 

nove meses. A partir daí, em maio de 
1996, fundamos a Comdata, uma Co-
missária de Despacho Aduaneiro, eu 
e meu amigo Rucy, que permaneceu 
na empresa apenas em seu primeiro 
ano.
 
Desde quando atua como DA?
- Comecei na  XM-Citroen em 93, 
portanto, há uns 15 anos.
 
Que importância vê neste merca-
do?
- Acho que a profissão de Despa-
chante Aduaneiro até hoje não é 
bem compreendida. No entanto, seu 
agente é uma peça fundamental no 
sistema, ajudando a promover o de-
senvolvimento de empresas, do Esta-
do e do país. Tem imensas responsa-
bilidades, sendo imprescindível não 
somente conhecimento teórico, mas 
também prático.
 
Quais as deficiências do mercado, e 
como melhorar?
- Ainda hoje, para alguém atuar como 
DA, precisa apenas do 2º grau, e pro-
var que está a 2 anos como Ajudante 
de Despachante Aduaneiro, mesmo 
não atuando neste período. Isto é 
ruim para quem acredita e investe na 
categoria, porque legitima uma con-
corrência desigual. Não há reserva de 
mercado, nem barreiras que tornem o 
acesso mais seletivo. Acho que cabe 

a nós, e ao Sindicato sermos mais cri-
teriosos na formação de novos profis-
sionais. 
Devemos investir na qualificação 
do DA através de cursos, palestras, 
treinamentos, formação em comér-
cio exterior, Direito Civil e Tributá-
rio, Direito Marítimo, conhecimento 
profundo das normas da Anvisa, do 
MAPA, bem como de outros órgãos 
que atuam no comercio exterior. O 
que ocorre hoje é uma seleção natu-
ral no mercado, em que o contratante 
define entre o mais 
qualificado e o que lhe cobra menos 
pelo trabalho.
 
Pinga-fogo com Eduardo 
Ghiraldelli:
 
Paixões:
- Família, trabalho e o lazer
O que mais lhe atrai na profissão?
- A diversidade do trabalho, os desa-
fios. E saber que, embora não reco-
nhecidos, cumprimos um importan-
tíssimo papel na vida do país...
Hobby:
- Sou um aventureiro, mergulhador, 
jipeiro, motociclista. Gosto de viajar, 
de fazer trilhas. Quanto mais fora de 
casa, melhor...
No aspecto cultural, o que lhe 
atrai?
- Confesso que leio pouco, mas gosto 
muito de cinema...
O que odeia:
- Pessoas que se julgam melhores que 
os outros...
O que gosta:
- Sinceridade
Algum ídolo?
- Não tenho nenhum ídolo. Mas sou 
admirador incondicional de Amyr 
Klink, por seu perfil aventureiro, au-
dacioso, determinado, culto, inven-
tor, criativo, corajoso. Ele é o cara...
Que conselho daria aos novos pro-
fissionais?
- Que estudem muito, que  façam es-
tágio em comércio exterior, que fa-
çam os cursos paralelos, que ampliem 
seus horizontes profissionais, que 
trabalhem com transparência e orgu-
lhem-se da profissão que escolheram. 
E que não se enganem: honestidade e 
transparência acima de tudo.

O empresário Eduardo Ghiraldelli e a família



Vem aí a 1ª Copa Sindaees de Futsal
A premiação inclui medalhas para cada atleta

Troféus para o artilheiro e goleiro menos vazados.

A direção do Sindaees já determinou 
e os organizadores estão nos pre-
parativos finais para realização da 
1ª Copa de Futsal  promovida pelo 
nosso Sindicato. O início, previsto 
para o mês de março reunirá pro-
fissionais despachantes aduaneiros 
filiados e seus ajudantes vinculados 
e que estejam em atividade. 

O coordenador e responsável técni-
co da competição é o profissional 
de educação física Leandro Gomes 
, que está devidamente habilitado 
junto ao Conselho Regional. Ele 
tem experiência comprovada em 
competições, e para planejar, exe-
cutar e monitorar todas  os detalhes 
do certame. A idéia é envolver o 
Sindaees em atividades saudáveis 
para seus sócios e componentes, 
objetivando melhor padrão e quali-
dade de vida.

Certame
O prazo para entrega das inscrições 
se encerra no próximo dia 10 de 
março. A Copa será realizada con-
forme as normas regulamentares da 
modalidade. Uma das exigências é 
que todos os jogos tenham a parti-
cipação de árbitros ligados à Fede-
ração de Futsal do ES.  O Sindaees 
será responsável pelos locais dos 
jogos, fornecimento de bolas, con-
tratação de árbitros e seguranças. 

Além disso, vem sendo feitos es-
forços para que cada partida tenha 
acompanhamento de um médico ou 
fisioterapeuta. Após o dia 10, en-
cerramento das inscrições dos atle-
tas participantes, haverá reunião no 
Auditório do Sindaees, para defini-
ção da composição das equipes, que 
não foram formadas na inscrição 
bem como a escolha de um repre-
sentante por equipe. Este receberá 
orientações técnicas, como o Re-
gulamento, sorteio e montagem da 
Tabela dos Jogos, horários e demais 
instruções. 

Saiba mais:
- Poderão participar: despachan-
tes aduaneiros filiados e seus aju-
dantes vinculados à atividade;
- Inscrições até o dia  10/03 com 
todos os documentos exigidos: a) 
xérox da Carteira de Despachan-
te ou Ajudante atualizada, e ex-
pedida pela Alfândega,  
- Ainda xérox da Carteira de 
Identidade
- Ficha de inscrição disponível 
no site do Sindaees, na sede do 
Sindicato ou nas salas de apoio, 
e deve estar preenchida correta-
mente,
- Todos os campos da ficha são 
de preenchimento obrigatório. 

Régis ficou entre os 10% 
melhores na São Silvestre

O conhecido maratonista capixaba, que 
em 2007 foi  patrocinado pelo Sindaees
conquistou a  354ª posição disputando 
com mais de 2 mil atletas de sua catego-
ria. 
Também colocou-se em 2.022º  no 
ranking geral  na corrida Internacional de 
São Silvestre, que acontece todo ano, em 
31 de dezembro na capital de São Paulo. 
Na ultima edição da SS, foram mais de 
20 mil atletas inscritos.

Regis marcou presença e levou estampa-
da na camisa a marca do Sindaees para 
uma disputa de interesse mundial.  O  
maratonista Reginaldo Oliveira destacou 
que ter sido apoiado pelo Sindicato o aju-
dou decisivamente em 2007. Na prova da 
São Silvestre 2007, ele conta que “fazia 
muito calor, muitos desistiram antes de 
começar, às 16:45 h. Eu consegui fazer  
o percurso de 15 km em  1h  e 16 min, 
baixando em 2 minutos o tempo do ano 
passado” – relatou.

Regis diz que apoio do Sindicato o ajudou a 
melhorar performance.

Atletas esperam com
ansiedade
Para o diretor do Sindicato Isac Alvaren-
ga Vieira, da Empresa Aeromar, “já tem 
muita gente ansiosa com este torneio há 
mais de um mês.  Só pela expectativa 
do pessoal eu estou certo de que será 
um sucesso. Agora, por exemplo, esta-
mos revendo o critério de seletividade 
dos participantes. A Copa de Futsal do 
Sindaees ficará na história do esporte 
amador do Estado” – aposta Isac.

Ele deixa claro que o objetivo do certa-
me é a união da categoria. É saudável 
que o Sindaees se preocupe com ativi-
dades esportivas, porque isto valoriza a 
pessoa e fortalece o espírito corporativo. 
Ele informou ainda que a coordenação 
do torneio está viabilizando um conve-
nio médico e o local dos jogos. Também 
pretende fazer uma campanha de doa-
ção de alimentos para pessoas carentes, 
aproveitando-se da movimentação nos 
dias de jogos.


