
Circular Nº 59/08    Montevideo, 09 de Diciembre de 2008. 
 
De: Secretaría General de ASAPRA 
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  TRANSCRIBE COMUNICADO DE DANIEL MANSANO – PRESIDENTE DE LA 

FEDERACIÓN DE DESPACHANTES ADUANEROS DE BRASIL.  
 

 

Sr. Consejero;  
 
Por la presente y por instrucción de la Presidencia, hacemos llegar a continuación nota recibida 
del Presidente de la Federación Nacional de Despachantes Aduaneros de Brasil, Daniel 
Mansano, en referencia al recientemente realizado Seminario Internacional “La importancia 
estratégica del Despachante de Aduana para los Gobiernos de América Latina en el 
Comercio Exterior”. 
 
Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 

 
Dr. Álvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 

 



Prezados Senhores,  
 
Servimos da presente para relembrar o Evento realizado pelo Sindicato dos Despachantes 
Aduaneiros do Estado do Rio de Janeiro (SINDAERJ), com o apoio institucional da Associação 
Internacional de Agentes Profissionais de Aduana (ASAPRA) e da Federação Nacional dos 
Despachantes Aduaneiros, no Hotel Rio Othon Palace, Rio de Janeiro, entre os dias 27 a 30 do 
último mês, sob o título ”A Importância Estratégica do Despachante Aduaneiro para os Governos 
da América Latina”.  
 
Esse Encontro, que foi abrilhantado com a presença de ilustres representantes de Associações 
de Despachantes Aduaneiros de vários países como Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, Brasil, 
Argentina, Panamá, México e Portugal, serviu não só para mostrar a união existente entre 
nossos co-irmãos em prol da defesa dos interesses e direitos desses profissionais, mas 
sobretudo a amizade que há longos anos vem prevalecendo entre todos.   
 
Aproveito o ensejo para agradecer o apoio inestimável fornecido pela ASAPRA para a realização 
deste Evento, na figura de seu Presidente, Sr. Alejandro Ramos Gil, representado no ato pelo Sr. 
Jorge Rivera Vasquez e sob a Secretaria Geral do Sr. Álvaro Pinedo, assim como agradecer a 
todos os membros das Delegações que participaram do Encontro.   
 
Não poderia deixar de agradecer, também, a colaboração prestada por ilustres Palestrantes 
como o Dr. Dário da Silva Brayner Filho, Chefe da Divisão de Administração Aduaneira da 3ª 
Região Fiscal, Dr. Josemar Dalsóchio, Delegado da Receita Federal em Uruguaiana (RS) e Dr. 
Domingos de Torre, Assessor Jurídico da FEADUANEIROS, que trouxeram excelentes 
informações sobre as atividades do Despachante Aduaneiro.  
 
Cabe-me reportar, por último, ao painel final do Seminário, que focou no tema “Habilitação e 
Qualificação do Despachante Aduaneiro na América do Sul”, do qual o Sr. Jorge Rivera 
Vasquez, Vice-Presidente ASAPRA, participou como mediador acompanhado de representantes 
dos países acima referidos.  
 
Destaco, igualmente, a presença do Sr. Lauri Kotz, Vice Presidente para o Cone Sul ASAPRA, 
abrilhantando ainda mais o evento.  
 
Parabenizamos o SDAERJ e as demais instituições participantes, pelo importante Evento e pelo 
brilhantismo com o qual foi dirigido e realizado, não só no que diz respeito à parte técnica, 
profissional e política, mas igualmente em relação à social, já que o encontro serviu para 
aproximar os colegas brasileiros dos colegas estrangeiros e seus familiares, numa festa que 
perdurará na memória dos que a desfrutaram. 
 
A Feaduaneiros permite-se, assim, saudar com entusiasmo todos os colegas, indistintamente, do 
Brasil e dos países participantes do Seminário, ao mesmo tempo em que augura um Feliz Natal 
e um Próspero Ano Novo, com Paz e Saúde. 
 

Daniel Mansano 
Presidente 


