
Relatório de Reunião

Reunião Núcleo de Negócios Internacionais

Número: 08/2018

Início: 27/06/2018 - 08:00:00

Fim: 27/06/2018 - 09:30:00

Local: ACIJ - Salão Nobre

 - 08:00:00 às 08:15:00 - Welcome Coffee e Networking oferecido por LINKMEX

 - 08:15:00 às 08:20:00 - Abertura da Reunião + Comunicados

- Fernanda fez a apresentação da nossa diretoria, agradecimento a Camila pelo premio e também a Linkmex pelo café da manhã
- Jefferson contou como foi a participação no Treinamento de Capacitação da ACIJ
- Carolina fez o aviso do Happy Hour do dia 11/07
- Carla falou sobre a vinda da Monica no dia 11/07 para falar sobre o novo Manual da Anvisa.

 - 08:20:00 às 08:30:00 - Agradecimento LINKMEX

Andrea da Linkmex fez os agradecimentos ao Núcleo e apresentou a Linkmex como Trading de operação de conta e ordem e encomenda além de dispor de Terminal Geral
em Itajai e São Paulo.
Mencionou o novo escritório da empresa no Perini.

 - 08:30:00 às 09:10:00 - Intervenientes

Camila fez uma breve apresentação sobre as ações que Núcleo de NI tomou que resultaram na vitoria do Prêmio Referencia de Nucleos da ACIJ. 
- Para ganhar, a ACIJ analisa as ações que o Nucleo tomou para ajudar a comunidade, a ACIJ e os Nucleados.

- Luiz e Flavio trouxeram alguns conceitos referente a DTA/DTC, especialmente relacionados a TC4 e TC.
Esclareceram que não há mais TC2 entre GRU-JOI pois não são mais Infraero. Surgiu uma duvida sobre poder realizar duas DTC na mesma carga, e foi esclarecido que não
pode duas TC2 mas pode TC4/TC6.
- Dian da Kavo questionou sobre perdimento da carga e pagamento dos impostos em carga roubada durante o transito. Luiz explicou que a Receita entende que quando há
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manifesto da carga então há cobrança dos impostos. Essa carga roubada vai a perdimento após 120 dias e a Receita analisa o processo e cobra os impostos.
- Houve uma conversa sobre o Cadastro da Marinha Mercante onde o Luiz tirou várias dúvidas pois agora é o perfil do importador que pode lançar um novo cadastrador e
consultar a validade.
- Helena trouxe o assunto sobre Detention - sendo carga FOB o agente vinculou a cobrança como taxas locais. Mencionou a resolução ANTAC 2017. Após uma ação extra
Judicial, o agente desvinculou as taxas locais. Ela pediu ajuda da mesa.
- Foi questionado sobre quais ações o Nucleo estava tomando relacionado a greve, a Fernanda e a Carla explicaram as ações já tomadas pela casa.

 - 09:10:00 às 09:20:00 - Questionamentos + Dúvidas

 - 09:20:00 às 09:30:00 - Demais Assuntos + Encerramento
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