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OMS faz alerta sobre o uso do cigarro

Despachante Aduaneiro
Foi realizado no dia 31/05, na Assembléia Legislativa do Estado, Sessão
Especial ao Despachante Aduaneiro
pela passagem do seu dia. A sessão
foi idealizada pelo Deputado Estadual Dr. Nilton Baiano, a quem agradecemos em nome do SINDAEES.
O Despachante Aduaneiro é um profissional autônomo, que cuida da
nacionalização de bens ou de mercadorias transportados por qualquer
via (marítima, aérea e terrestre) na
importação e no desembaraço na
exportação. É um profissional que de
fato trabalha nos sete dias da semana, com disposição e sempre voltado
à prestação do bom serviço.
Houve uma época em que os Despachantes Aduaneiros eram nomeados
pelo Presidente da República. Atualmente o Despachante Aduaneiro requer sua inscrição prévia em registro
próprio na Superintendência Regional da Secretaria da Receita Federal,
após comprovação de uma série de
requisitos, e principalmente após
atuar como Ajudante de Despachante por no mínimo por dois anos.
O Despachante aduaneiro deve estar
em constante reciclagem buscando
sempre uma melhor qualificação,
aperfeiçoamento e atualização para
atender aos seus clientes.
O Despachante Aduaneiro tem que
estar sempre atento a toda a legislação aduaneira, quer de ordem Fede-

Ronaldo Eustaquio Gama
Thamires B. da Silva Seixas

O Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Espírito Santo
- SINDAEES foi criado no dia 28 de
fevereiro de 1991, portanto, estamos
comemorando seu vigésimo aniversário. Assim como, por Decreto Federal, o dia do Despachante Aduaneiro
é comemorado em 25 de abril, que
futuramente, terá sua comemoração
nesse dia, nesta Casa nos próximos
anos.
A criação do nosso sindicato possibilitou o fortalecimento da categoria,
e que vem desempenhando o seu
papel sem medir esforços tendo parcerias com importantes entidades de
classe voltadas para o comércio exterior, e com os órgãos federais no estado, tais como:
- Alfândega, Agência nacional de Vigilância Sanitária, Vigilância Agropecuária Internacional - Vigiagro, Departamento de Polícia Federal, Banco
do Brasil, Marinha Mercante, dentre
outros.
Os sindicatos dos Despachantes Aduaneiros têm atuação em todo o território
nacional, é filiado a Federação Nacional
dos Despachantes Aduaneiro, com sede
em São Paulo e filial em Brasília, que por
sua vez é filiada à CNC- Confederação Nacional do Comércio de Bens de Serviços
e Turismo.
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Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), até 2030 a estimativa é
que 8 milhões de pessoas venham a
morrer em consequência do fumo. Só
em 2011, o cigarro deve matar quase 6 milhões de pessoas. Além disso,
o cigarro contribui para diversas doenças não contagiosas, como ataque
cardíaco, derrame e enfisema.

ral, Estadual e Municipal, através das
Leis, Decretos-Leis, Medidas Provisórias, Portarias e Ordens de Serviços.
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O motivo da dependência, segundo
especialistas, se dá principalmente
pela nicotina contida no cigarro. Essa
substância estimula a produção de
dopamina e serotonina, que dão sensação de prazer. Depois de uma hora,
essa sensação passa e o individuo
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passa a querer fumar mais.

As substâncias tóxicas encontradas
no cigarro alteram o metabolismo da
proteína e favorecem o acúmulo de
gordura nos vasos. O cigarro aumenta
o colesterol ruim e altera a coagulação do sangue. Com o uso do cigarro,
é possível adquirir câncer de pulmão,
boca, laringe, estômago e faringe.
Para combater o hábito de fumar,
a OMS instituiu desde 1987 o “Dia
Mundial Sem Tabaco”, comemorado
no dia 31 de maio. A campanha visa
diminuir a taxa de fumantes alertando sobre os males causados por esse

vício. Um estudo feito pelo Ministério da Saúde mostra que entre 2006
e 2010 a proporção de brasileiros
fumantes caiu de 16,2% para 15,1%.
Mas mesmo assim, a estimativa é que
cerca de 200 mil brasileiros morram
em decorrência do fumo.

Uma das principais dificuldades para
parar de fumar é conseguir passar
pelo período de abstinência, que
dura de duas a quatro semanas. Nesse tempo é comum a alteração de humor, ansiedade, alteração do sono e
boca seca. Além disso, o fácil acesso
aos cigarros dificulta a vida de quem
quer parar de fumar.

Principais conseqüências relacionadas ao fumo:
Redução de olfato e paladar
Doenças gastrointestinais
Rugas e pele envelhecida
Problemas de visão
Câncer de boca
Doença Pulmonar
Problemas no coração
Infertilidade em mulheres e homens
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Assembléia Legislativa homenageia Despachante Aduaneiro

Deputados homenagearam categoria pela passagem do Dia do Despachante Aduaneiro e comemoração dos 20 anos do SINDAEES
Os vinte anos do SINDAEES foram comemorados em grande estilo e relevância merecida. No dia 31 de maio,
a Assembleia Legislativa do Espírito
Santo realizou sessão especial no
Plenário Dirceu Cardoso a pedido do
Deputado Estadual, Dr. Nilton Baiano
(PP). Sob o comando da vice-presidente da Assembleia, deputada Luzia
Toledo (PMDB), os deputados destacaram a importância e o tempo de
atuação do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Espírito Santo.
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Homenageados

Durante a sessão foi destacada a importância do trabalho dos profissionais que trabalham nos portos, além
de se ressaltar o valor da categoria.
“Pela complexidade do sistema, o
Despachante Aduaneiro tem que ser
um profissional com grande conhecimento da Legislação que regulamenta o Comércio Exterior, estar sempre
em dia com as modificações que são
quase semanais, ter conhecimentos
de inglês e de mercados externos,
além de muita competência e dinâmica para o desempenho da função”,
afirmou Luiz Kleber da Silva Brandão.
Por isso o SINDAEES é órgão importante para a manutenção do Comércio Exterior no Estado. O sindicato
garante aos despachantes a manutenção dos direitos da categoria além
de diversos benefícios para o profissional filiado. O fortalecimento da
categoria é interessante e importante
para todos os que trabalham neste
setor. Mesmo assim, segundo o presidente do Sindaees, Luis Kleber da Sil“Fiquei muito feliz e honrado em
poder propor a
discussão sobre
a
importância
do despachante
aduaneiro e sua
atuação através da Sessão Especial. Quero
parabenizar o Sindicato dos Despachantes
Aduaneiros do Estado do Espírito Santo (SINDAEES) por ter completado 20 anos de atuação e agradecer a toda classe representada
pelo excelente trabalho que desempenha em
prol de nosso Estado. Enquanto for deputado
faço questão de todo ano propor sessão em
homenagem a esta tão importante categoria.”
Nilton Baiano - Deputado Estadual

va, em seu pronunciamento no evento, dos 330 despachantes aduaneiros
habilitados pela Receita Federal, 183
são filiados ao SINDAEES. O presidente do SINDAEES ainda destacou a função do despachante aduaneiro.
“A principal função do despachante
aduaneiro é a formulação da declaração aduaneira de importação ou
de exportação, que nada mais é do
que a proposição da destinação a ser
dada aos bens submetidos ao controle aduaneiro, indicando o regime
Tendo em vista
todo o potencial
de crescimento
que essa categoria proporciona,
fiquei muito honrado em poder
contribuir um pouco para o fortalecimento
do Despachante Aduaneiro. Ressalto também que a Prefeitura de Cariacica, visando
o desenvolvimento logístico do Estado, está
de portas abertas para todos os profissionais
do Comércio Exterior. Haja vista que nosso
município, hoje, tem grande importância logística, sendo a principal área de armazenamento alfandegado do Estado por meio dos
portos secos do Estado (EADIS).
Heliomar Costa
Secretário de Relações Políticas da Prefeitura
de Cariacica

aduaneiro a aplicar às mercadorias e
comunicando os elementos exigidos
pela Aduana para aplicação desse regime”, explicou.
O SINDAEES ainda homenageou oito
Despachantes Aduaneiros que se
destacaram pelo empenho e dedicação à categoria. Os homenageados
na comemoração foram Anita Luiza
da Silva, Dalva Marchiori, Eva Cristina
da Silva, Juliana Titó Melado, Carlos
Alberto Rispoli, Henrique Sávio, Leonardo de Pádua Modenesi e Ricardo
É com satisfação
que
agradeço
a
homenagem
ocorrida na Assembléia Legislativa, parabenizo
o SINDAEES pelo
aniversário e pela
atitude de homenagear a categoria. Acredito
que agindo desta forma e se tornando cada
vez mais ativo nos órgãos intervenientes poderemos valorizar o Despachante Aduaneiro
e contribuir para o Comércio Exterior em
nosso Estado. Vale ressaltar que um Despachante Aduaneiro nunca está sozinho, seus
ajudantes estão compromissados em realizar
um trabalho profissional e também merecem o crédito.
Obrigado,
Leonardo Pádua Modenesi
Despachante Aduaneiro

Costa Barbosa. O Deputado Nilton
Baiano também foi homenageado,
porém, devido a compromissos em
Brasília, sua esposa, a Sra. Elizete Fassarella, o representou no evento.
O evento contou com a presença de
diversos representantes de autoridades portuárias e demais setores envolvidos com os portos. Estavam na
sessão o coordenador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
Carlos Aristides, o presidente da Associação Comercial de Vitória, Moacyr

Bonelli, o presidente do Sindicato
das Agências de Navegação Marítima do Espírito Santo (Sindamares),
Waldemar Rocha Júnior, o diretor
financeiro do SINDAEES, Welington
de Jesus, o tesoureiro do Sindaees,
Jeankarlo Spanhol. Além dessas
personalidades, o secretário de Coordenação Política de Cariacica, Heliomar Costa, também prestigiou o
evento. Heliomar é sincero admirador e incentivador dos despachantes, que considera fundamentais
para o desenvolvimento do Estado.

Agradeço a Deus em
primeiro lugar, porque Ele ilumina os
meus caminhos e a
minha inteligência e
me permite crescer
e desenvolver espiritualmente, pessoalmente e profissionalmente. Agradeço aos meus
mentores que me encaminharam nesta área do
Comércio Exterior, principalmente Roberto Blondet e Eliana Salvador e aos meus familiares que
tem toda a paciência do mundo em relação ao
horário desordenado exigido pelo nosso trabalho
e profissão. Agradeço ao Sindicato e aos colegas
de classe pelo reconhecimento e pela homenagem. Dedico esta homenagem ao meu filho, marido, mentores, colaboradores, sócios e clientes
das minhas empresas, porque todos eles participaram e permitiram de alguma forma o destaque
e recebimento desta homenagem.
Obrigada, mil vezes obrigada!
ANITA LUIZA DA SILVA

Gostaria de agradecer
a homenagem prestada a mim e a meus
colegas de profissão
em comemoração ao
Dia do Despachante
Aduaneiro.
Espero me fazer merecedor de tal homenagem que me deixou envaidecido e ainda mais motivado a
exercer minha profissão com seriedade e
profissionalismo.
Obrigado SINDAEES!
CARLOS ALBERTO RIPOLI JUNIOR

“Agradeço a oportunidade que o Sindicado me deu para
interceder junto a
ALES, e com a ajuda
do Sr. Heliomar Costa
que nos apresentou
o Dr. Nilton Baiano, que nos deu a oportunidade de apresentar aos Deputados quem é o
Despachante Aduaneiro e sua Importância no
Comercio Exterior. Agradeço também a todos
os funcionários do SINDAEES e a P. 86 pelo
trabalho de realização, além das autoridades
presentes e as pessoas que compareceram.
Porém, o evento poderia ter uma maior participação dos Despachantes em especial os
membros Diretores. Peço a nova Diretoria que
seja mais representativa buscando o fortalecimento da nossa categoria”.
Henrique Sávio
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Convênios

Alquimia Manipulação
Farmácia - ES
(27) 3132-1000

Inteligência aliada a
experiência adquirida
Brasiliense de nascimento e carioca de coração, Cláudio Moreno começou no Comércio
Exterior a convite de seu pai, que estava abrindo uma empresa do ramo no Espírito Santo.
Com o passar do tempo e com a experiência adquirida, Cláudio se interessou pelo setor,
começou a se especializar e hoje é Diretor Executivo da G Trading Comércio Exterior e Administrador Responsável da XC Comercial. Formado em Relações Internacionais com ênfase em Comércio Exterior pela UNESA, pós graduado pelo IBMEC/RJ, MBA em Marketing,
Claudio faz parte da diretoria do Sindiex.

época não havia muita opção. Entrei e me graduei em Relações Internacionais com Ênfase em Comércio
Exterior. Com o passar dos anos fui
adquirindo mais experiência e conquistando meu espaço dentro dessa
empresa e assumindo a Diretoria
Operacional/Comercial.

Fale um pouco sobre o começo de
sua carreira.
Anos atrás estava me preparando
para ingressar no curso de Engenharia. Foi quando um grande amigo
me ligou perguntando se eu queria
trabalhar em uma loja de roupas.
Eu aceitei, pois queria ter uma
nova experiência. O contato com o
comércio abriu minha visão e fez
toda a diferença na minha vida, pois
além da experiência, fez com que
eu buscasse uma profissão voltada
a comércio.
Na época, meu pai estava começando uma empresa de Comércio
Exterior no Espírito Santo e perguntou se me interessaria em trabalhar
com ele, e aceitei. No mesmo ano
procurei um curso de graduação
voltado ao Comércio Exterior e na

Posteriormente abrimos uma empresa voltada para atender a região
Sudeste (principalmente Rio e São
Paulo). Em 2001 fundamos a G Trading, empresa que neste ano completa seus 10 anos de vida. A nossa
experiência é proveniente da empresa XC Comercial, que foi fundada em 1988 e que hoje figura como
uma das principais importadoras do
Espírito Santo.
O que o atraiu para trabalhar no Espírito Santo?
Quando abrimos as empresas no ES,
buscamos obter vantagens competitivas frente aos outros estados. As
vantagens competitivas não se limitam a incentivos, me refiro também
a infraestrutura, agilidade operacional dos terminais, fluxo aduaneiro
etc.
Qual a importância de utilizar o
Despachante Aduaneiro na Importação?

As empresas devem se focar nas
suas atividades principais e terceirizar o que pode ser terceirizado e
que também é importante para a
empresa, porém demanda maior
conhecimento específico.
A terceirização simplesmente busca
aumentar a produtividade da empresa e trazer otimização de custos.
A função é desenvolvida de forma
mais rápida e eficiente. O despachante aduaneiro tem a vivência
do dia a dia, está em contato diariamente com as pessoas envolvidas para a realização das etapas de
Comércio Exterior e se for de forma
terceirizada, somente será remunerado se houverem processos. Caso
não exista, a empresa não tem o
ônus de salário/tributos sobre um
funcionário contratado ocioso.
A importação no Brasil ainda é muito controlada e burocrática, desde
a necessidade de obtenção de Habilitação no Siscomex (vulgo Radar)
até o dia a dia para a liberação das
mercadorias importadas. Faz-se essencial ter um profissional de Despacho Aduaneiro para tentar minimizar o tempo e diminuir o prazo de
uma maneira geral.
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INFORMA

Clinica Dr. Maurício Landeiro
Dentistica Restauradora
Odontologia, Estética,
Cosmética e Implante. - ES

A figura do Operador Econômico Qualificado (OEQ) e o futuro do comércio
exterior brasileiro

senvolvimento de programas visando
a segurança da carga e dos meios de
transporte utilizados.

Desde 2009 o Brasil está filiado à Organização Mundial das Aduanas (OMA)
inserindo-se no contexto unificado do
comércio internacional, figurando ao
lado de potências como China, Estados Unidos e todos os integrantes da
União Europeia, em um total de 172
países membros da OMA, os quais
juntos representam 99% do mercado
mundial.

No caso de pessoa física, que seria o
caso dos despachantes aduaneiros,
ao que tudo indica os requisitos serão
relativos ao tempo de atuação e à regularidade da atividade profissional,
segundo a minuta da Instrução Normativa ainda não publicada.

FABAVI – Faculdade Batista

Para quem obtiver a certificação, as
vantagens serão inúmeras, indo desde
procedimento simplificado e acelerado para a liberação das cargas até o
trâmite prioritário de petições e requerimentos, o que coloca os OEQs
em uma situação diferenciada e muito
mais favorável em relação aos demais.

Clínica de Fisioterapia
Estética e Pilates - Vitória

Como já foi dito, a Instrução Normativa ainda está em fase de elaboração
e não foi publicada, mas é certo que
a implementação do PASS no Brasil é
inevitável ante a necessidade de se
adequar e se integrar às demais aduanas, otimizando o comércio internacional, acelerando os desembaraços
das mercadorias e elevando o Brasil ao
patamar das grandes potências mundiais.

(27) 3222-2344

Como decorrência dessa adesão, a Receita Federal está trabalhando na criação da figura do OEQ (Operador Econômico Qualificado), tendo inclusive
disponibilizado a minuta da Instrução
Normativa que regulará o Programa
Aduaneiro de Segurança, Controle e
Simplificação (PASS) para consulta pública em seu site na internet.
A Instrução Normativa ainda não foi
publicada, mas em linhas gerais poderão ser enquadrados como OEQs
todos os envolvidos na cadeia logística
do fluxo do Comércio Exterior, dentre os quais destacamos os importadores, exportadores, os operadores
portuários, aeroportuários e EADIs, os
transportadores e até mesmo os despachantes aduaneiros.
Para se credenciar, os candidatos a
OEQs terão que preencher uma série
de requisitos, dentre os quais a prova de regularidade fiscal, a utilização
de um sistema de gestão de registros
comerciais, a viabilidade financeira
(dependendo da modalidade haverá
uma limitação mínima de operações
realizadas no ano), a implementação
de programas de educação e qualificação de seu pessoal e também o de-

Aos operadores do comércio internacional, resta se preparar para se adequar às novas exigências do mercado,
que certamente virão através da instituição do OEQ.
ILONKA DE PAULA MACHADO - Advogada e Consultora em Comércio Internacional da Gilberto Alvares & Advogados Associados
PRISCILA CANDIDO BONADIMAN - Advogada e Coordenadora da área Aduaneira da Gilberto Alvares & Advogados
Associados
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Dr. José Francisco Gozzi
Vitória
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Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - ES
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Serviço Social do Comércio - ES
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