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6° Café da Manhã de 2017

No dia 15 de dezembro a AMEAR realizou o 6° Café da Manhã, último de 2017, com o
tema EXCELÊNCIA MUNICIPAL – CICLO 2017.
O professor Dr. Aridelmo Teixeira (Diretor-presidente do ES em Ação) abriu o evento
apresentando o projeto e destacando os benefícios e facilidade que a ferramenta trouxe
para a sociedade e gestores, auxiliando na transparência e no planejamento dos
municípios capixabas.
Após a apresentação, Jones Cavaglieri (prefeito de Aracruz), Dr. Otávio Abreu Xavier
(prefeito de João Neiva) e Viviane Barbosa Sfalsin (representante do prefeito de
Ibiraçu) comentaram os 19 indicadores de cada município, resaltando as dificuldades
dos municípios e o planejamento de 2018 para que os indicadores sejam melhores.
Para conhecer o projeto e acompanhar a situação dos municípios, basta acessar o site:
http://excelenciamunicipal.com.br e selecionar o município.

Programa Jovens Líderes – Divulgação dos Resultados

O processo seletivo para o programa Jovens Líderes teve seu resultado final divulgado
no dia 21 de dezembro. Após uma série de entrevistas e avaliação curricular, foram
selecionados para o programa 20 jovens. Parabenizamos aos selecionados e
desejamos uma excelente caminhada de estudos e desenvolvimento pessoal que se
inicia em 2018. Confira a lista dos selecionados:
Ÿ Aleffi Guzzo Pignaton
Ÿ Amanda Panzeri Ribeiro
Ÿ Caroline Carrareto Favarato
Ÿ Cássio Ramos Caprini
Ÿ D'Artagnan Sant Anna Deliberto
Ÿ Eduardo Tófoli Pretti
Ÿ Geison Martins de Paulo
Ÿ Gustavo Guisso Cabral
Ÿ Lennon Guidolini Fernandes da Costa
Ÿ Marcos Floriani
Ÿ Mateus Silveira Soares
Ÿ Nayanne Santi Passos Tintori
Ÿ Rafael Pierre Pereira de Matos
Ÿ Renan Zambom Machado
Ÿ Rodrigo Paes Freitas
Ÿ Taynan de Oliveira Costa
Ÿ Thiago Pagung Rampinelli
Ÿ Thiago Pignaton Amaral
Ÿ Victor Matheus Bonifácio Alves
Ÿ Wellington Vieira Fraga

Mensagem da Diretoria
Encerramos o ano de 2017 com importantes realizações na AMEAR. Contribuímos
para a implantação de uma unidade da Escola Viva em Aracruz, pois entendemos que
nenhuma sociedade se transforma sem fazer uso da educação como principal alicerce
de sustentação desta mudança. O Espírito Santo vive novos tempos no que diz respeito
a educação do ensino médio e logo perceberemos os efeitos destas ações.
Participamos do projeto Excelência Municipal, seja conquistando o comprometimento
dos prefeitos com o sistema de indicadores proposto pelo ES em Ação, seja pela
divulgação do modelo aos nossos associados e a sociedade. É impossível gerenciar
sem medir, e a ferramenta proposta é um instrumento de gestão pública que indica aos
gestores municipais onde deve dedicar maior esforço para melhorar a qualidade dos
serviços prestados a população.
Com muita alegria conseguimos estruturar o Jovens Lideres, que tem como objetivo
formar lideranças com firmes conceitos de democracia e liberalismo. Usamos como
modelo o Instituto Líderes do Amanhã, de Vitória, criado por iniciativa do ES em Ação e
hoje entregando à sociedade capixaba jovens empreendedores capazes de assumir a
condução dos processos de mudança que tanto precisamos.
Concluímos os projetos das barragens de Aracruz e Ibiraçu e os entregamos a
Secretaria de Estado da Agricultura, que é a responsável pela execução das obras. As
prefeituras estão conduzindo as negociações com os proprietários rurais que terão
parte de suas terras alagadas.
Nos aproximamos das prefeituras de João Neiva e Ibiraçu, estabelecendo um diálogo
franco com os gestores locais, a exemplo do que já vinha sendo realizado em Aracruz.
O setor público e o setor produtivo precisam, necessariamente, andar juntos e manter
este vínculo é um dos objetivos da AMEAR. Isso é essencial para o desenvolvimento e
amadurecimento da sociedade.
Várias outras frentes de trabalho tiveram nosso envolvimento, sempre buscando o
bem coletivo e resultados que agreguem valor a todos. Cientes que podemos fazer
cada vez mais, festejamos o início de um novo ano com a certeza de que somos
capazes de tornar Aracruz, João Neiva e Ibiraçu cidades melhores para viver, para
trabalhar, para criar nossos filhos e receber nossos amigos.
Desejamos que 2018 seja um ano de muitas realizações no âmbito empresarial e que
possamos continuar empenhados nos projetos de mudança da nossa sociedade.
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