NOVO ANO,
NOVAS
OPORTUNIDADES
Serviços e apoio para o crescimento do seu negócio.

PALAVRA DO PRESIDENTE

JUNTOS PELO COMÉRCIO EXTERIOR
Um ano de adversidades e desafios para todos os segmentos econômicos no Brasil
e no mundo. Com o nosso setor, de comércio exterior, não foi diferente. O empresariado precisou pensar fora da caixa, rever projetos e suas estruturas e fortalecer seus
laços comerciais com o uso de tecnologia.
No Sindiex, com a formatação de uma nova diretoria em 2020, traçamos também
algumas ações para passar pela pandemia, visando, acima de tudo, oferecer serviços aos nossos associados nos momentos de dificuldades. E assim seguimos.
Além de uma aproximação com órgãos anuentes e entidades importantes para o
andamento dos negócios do setor, fizemos uma série de lives com participações de
peso, abrindo um canal mais direto do associado com autoridades e profissionais
renomados. Internamente também ganhamos mais força com a criação de quatro
comitês técnicos, que serão responsáveis por tratarem mais a fundo temas relevantes para o crescimento do nosso negócio.
E há muito ainda a ser feito. E para que possamos seguir com as vitórias na esfera
judicial e com os estudos para o andamento de importantes projetos, o Sindiex precisa do apoio das empresas do setor. Contamos com sua participação.

Sidemar Acosta,
presidente do Sindiex.

www.sindiex.org.br
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NÚMEROS DO SINDIEX E BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE

QUEM SOMOS?
O Sindiex é referência no setor de serviço e comércio exterior do Espírito Santo e do
Brasil. Além de defender legalmente os interesses do segmento, o sindicato oferece
um pool de benefícios exclusivos aos seus associados, com agilidade nas ações,
informações e serviços.

SINDIEX EM NÚMEROS
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CONTRIBUIÇÕES E SEUS IMPACTOS NA SOBREVIVÊNCIA DO SINDICATO

SEU APOIO É IMPORTANTE PARA O SETOR
A sua contribuição, seja pelo imposto patronal ou pela taxa associativa, é importante
para atuação do Sindiex na defesa dos interesses, na contratação de estudos técnicos, na busca por ações jurídicas coletivas em prol do segmento, na capacitação e
aprimoramento do associado por meio de cursos e encontros diversos e, acima de
tudo, na manutenção das atividades do sindicato.
Os valores arrecadados a partir das contribuições são convertidos em mais serviços
aos associados, visando, principalmente, a busca pela eficiência dos serviços no
segmento de comércio exterior do Espírito Santo.

SEJA UM ASSOCIADO E GARANTA
EXCLUSIVIDADE E BENEFÍCIOS PARA
SUA EMPRESA.

www.sindiex.org.br
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COMO A SUA CONTRIBUIÇÃO É REVERTIDA EM BENEFÍCIO PARA A SUA EMPRESA?

ÚLTIMOS FEITOS EM PROL DO SETOR
– Painel de ações no combate à covid-19. Detalhes das ações institucionais executadas pela entidade, as orientações jurídicas, tributárias e trabalhistas fornecidas
pelas assessorias e administrativas.
- Parceria com BTG Pactual para operações de câmbio. Diferenciais aos associados para operações na mesa de câmbio, com apoio de profissional dedicado e
isenção de tarifa de contrato.
- Manobras noturnas e iluminação do Porto de Vitória. Trabalho institucional
para ampliar os horários de manobras do canal e bacia de evolução, permitindo a
operação dos navios de carga durante 24 horas.
- Assessoria jurídica - Guia de Orientações para Associados. Documento completo
e atualizado com todas as orientações jurídicas para auxílio às empresas durante
este período de incertezas ocasionados pela pandemia.
- Participação no lançamento do Plano Estratégico Minas Gerais e Espírito
Santo. Melhoria no ambiente econômico dos dois estados e, principalmente, para
gerar maior competitividade as empresas mineiras e capixabas.
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COMO A SUA CONTRIBUIÇÃO É REVERTIDA EM BENEFÍCIO PARA A SUA EMPRESA?

- Redução da multa sobre penalidades referentes ao ICMS. Aprovação do Projeto
de Lei 915/2019, que alterou a Lei 7.000/2001, para reduzir as penalidades tributárias e corrige o valor das multas referentes ao ICMS.
- Criação de comitês técnicos. A gestão 2020/2022 do Sindiex criou os comitês
técnicos para trazer mais agilidade e assertividade no atendimento das principais
demandas dos associados. São eles: Logística, Tributário, Mapa/Anvisa e Receita Federal.
- Aeronaves – prorrogação do ato Cotepe/Convênio Confaz – Realização de reuniões
institucionais com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para solicitar a prorrogação do benefício, bem como entendimentos técnicos para utilização em conjunto com o Fundap.
- Reuniões institucionais com Sedes, Sefaz e deputado Da Vitória – Os principais
temas que impactam as atividades de comércio exterior estão sendo tratados periodicamente em reuniões com o líder da bancada federal capixaba e as secretarias
de governo.

www.sindiex.org.br
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“Se não buscarmos o
impossível, acabamos por
não realizar o possível”
Leonardo Boff

@sindiex.es
@Sindiex
Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo
27 3315-1831 / 27 99261-5491 / 27 981114656
27 98111-4851 / 27 98111-4538
www.sindiex.org.br

