
ATA DA REUNIÃO DO NUCLEO DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS DA 

ACIJ 

  

A reunião foi iniciada com a saudação pela Presidente Fernanda Garcia a todos os 

participantes. Após houve a sessão de integração com a breve apresentação pelos 

Diretores do Nucleo e demais participantes. 

 Foram compartilhados comunicados sobre: (a) Maysa Fischer, Secretária, falou sobre a 

renovação da outorga do SGP pelos Estados Unidos aos exportadores brasileiros com 

renovação por 3 anos a partir de 23.03.18 retroativo a jan/18, vigorando até 31.12.2020; 

(b) Prof. Jurema Tomelin, da Univille,  divulgou a contratação de técnicos e monitor 

extensionista para atuar junto ao Projeto PEIEX – Núcleo Operacional de Joinville – 

UNIVILLE; (c) Vice Presidente Carla Pinheiro falou sobre o ofício encaminhado a 

ANVISA no dia 03.04.18 com o apoio da Diretoria da ACIJ, reivindicando pleitos em 

relação ao atual procedimento descentralizado de anuência às importações e de 

realização de um treinamento sobre o assunto no NNI; (d) Sr. Marcelo Petrelli, 

Presidente do SINDAESC, falou sobre o status da parametrização que está sendo 

praticado pela RFB que se encontra em estado parcial de greve; (e) Vice Presidente 

Camila Eda falou sobre o Meeting Comex,  as inserções na mídia NSC, a posição das 

inscrições e com sorteio de brindes aos participantes; (f) divulgação da iniciativa 

conjunta entre o Núcleo Jurídico e o NNI com a Palestra sobre a Gestão de Risco na 

Logistica de Comex – Aspectos Jurídicos e Operacionais, com o Dr. Osvaldo Agripino 

e Castro Junior, no dia 19.04.18; 

 Carmen G. Silva e Equipe Aduaneira do Martinelli Advogados realizou a apresentação 

do tema Novas Regras o Programa Operador Econômico Autorizado, que é uma 

certificação concedida pelas Aduanas aos operadores da cadeia logística internacional 

que atendem aos níveis de segurança, conformidade e confiabilidade. A novidade é o 

OEA Integrado  (conformidade + segurança) com base na Portaria RFB 2384/17 + IN 

RFB 1785/18. 

 Com a conclusão da apresentação foi aberta a sessão de perguntas e respostas para os 

participantes.  

Foi encerrada  a reunião com o agradecimento a Dra. Carmen Silva e a presença de 

todos. 

  

Atenciosamente, 

  

Leticia Peters Buss  

Consultoria Coletiva 
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