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No dia 23/01/16, a diretoria e 
alguns conselheiros da AMEAR 
reuniram-se com o Prefeito de 
Aracruz, Jones Cavaglieri, com o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Aracruz, Alcântaro Filho, 
Secretários Municipais, Procurador 
Geral e equipe do SAAE, para a 
apresentação dos primeiros 
estudos de viabilidade para 
Construção da Barragem de 
Aracruz, que foram elaborados e 
apresentados pela empresa 
PRETOP. O projeto da construção da Barragem de Aracruz teve início no final do ano passado quando 
foi assinado um Termo de Cooperação com o Governo do ES. Os signatários do Termo são o Governo 
do ES, através da SEAG – Secretaria de Agricultura, AMEAR e Prefeitura Municipal de Aracruz. A 
concretização desse projeto poderá resolver o problema de abastecimento de água da sede de 
Aracruz, com um reservatório que permitirá fornecimento de água para o município por vários meses, 
mesmo sem precipitação pluviométrica. Hoje estamos vivenciando uma das maiores crises hídricas 
que nosso Estado experimentou em sua história. Em relação aos recursos a serem aplicados nessa 
obra, o Projeto será de responsabilidade da AMEAR, a obra será custeada pelo Governo do ES através 
da SEAG e a licença ambiental, possíveis desapropriações e gerenciamento da barragem será 
executado pela Prefeitura Municipal de Aracruz. 

A Diretoria da AMEAR, desde que foi empossada em 14/12/16, já realizou duas reuniões com uma 
agenda concentrada no Planejamento de 2017. O Plano de Ações já está praticamente elaborado e 
brevemente será divulgado a todos os associados. Todas as ações que serão propostas ao Conselho 
Deliberativo estão voltadas aos grandes objetivos da AMEAR, seguindo sempre as premissas do ES em 
Ação: Educação, Liderança e o apoio para a Gestão Pública dos municípios de abrangência da AMEAR. 
O Planejamento Estratégico da associação para o biênio 2016-2018 também está em fase de 
elaboração e será uma importante ferramenta de gestão para definir os projetos prioritários para a 
associação. 

Além do tradicional café da manhã, a AMEAR contará em 2017 com uma programação para reflexão 
sobre diversos temas de interesse da classe empresarial. O “Momento AMEAR” será um evento de 
curta duração a ser realizado nos meses onde não ocorre o tradicional “Café da Manhã”. O primeiro 
Momento AMEAR está previsto para ser realizado no dia 17/02/17, às 08:00, no auditório da ESTEL, e 
terá como tema a Apresentação da AMEAR e do Planejamento Estratégico 2017 – 2018. Contamos 
com a presença de todos associados nesse importante momento. Empresas não associadas também 
estão convidadas para conhecer um pouco mais da AMEAR. Brevemente enviaremos os convites. 
 
 

CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ARACRUZ 

PLANEJAMENTO 2017 

MOMENTO AMEAR 
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No escopo das ações da AMEAR para os próximos dois anos estão previstos encontros periódicos com 
as Prefeituras de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva, bem como com as Câmaras Municipais. Esses encontros 
visam uma maior aproximação e colaboração da associação com os poderes executivos e legislativos, 
para discussão dos principais desafios da região. Aproveitando o momento do início de mais uma 
gestão nas prefeituras e câmaras, a Diretoria da AMEAR realizou no mês de janeiro reuniões com o 
Prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri, e com o Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, Alcântaro 
Filho. O objetivo principal do encontro foi a apresentação da nova diretoria da AMEAR, eleita em 
dez/16, no entanto, foi possível ainda tratar de assuntos relacionados à geração de emprego no 
município, capacitação dos servidores da Câmara Municipal e crise hídrica. Estão previstas para o 
primeiro trimestre deste ano, reuniões com o Executivo e 
Legislativo dos municípios de Ibiraçu e João Neiva. O início 
desse diálogo com os poderes municipais foi avaliado pela 
diretoria da AMEAR como de elevado nível, onde tivemos 
uma excelente receptividade e demonstração de interesse no 
diálogo contínuo com a classe empresarial. Esse é um 
caminho que consideramos vital para o fortalecimento e 
melhoria da gestão pública na nossa região de atuação. 

Com a posse da nova diretoria da AMEAR e os primeiros trabalhos no início deste ano, está nascendo 
um novo projeto para os associados, denominado “Amear Escreve”, que consiste na divulgação 
periódica de artigos de interesse geral com foco voltado para assuntos relacionados aos objetivos da 
AMEAR. Através desse recurso, os associados poderão divulgar matérias curtas que promovam a 
reflexão de temas importantes para associação. O primeiro artigo já foi divulgado e é de autoria do 
nosso presidente Marcelo Furtado de Mendonça, que aborda o tema “Esperança, Otimismo e 
Trabalho”. Marcelo relatou um pouco da sua experiência: “O AMEAR Escreve nos estimula a estudar 
um tema e refletir sobre ele. Então, podemos expressar nossa interpretação a respeito deste tema 
através da escrita. É uma experiência que recomendo a todos”. Relatou ainda a importância de registar 
nosso conhecimento e opinião: “Se não fosse pela escrita, de que forma o conhecimento teria sido 
transmitido através dos séculos? Qual teria sido o impacto dos ensinamentos de grandes ícones da 
humanidade se suas palavras não tivessem sido escritas? Sócrates seria hoje lembrado? Jesus teria 2 
bilhões de seguidores? Certamente não”. 
Brevemente divulgaremos os critérios para que todos possam participar do “Amear Escreve”, mas o 
associado que tiver interesse em publicar um artigo de sua autoria pode enviar por e-mail para 
comunicacao@amear.org.br. 

 
Reunião de Diretoria 
Dia: 06/02 
Hora: 08:00 
Local: SENAI 
 

 
Momento AMEAR  
Dia: 17/02 
Hora: 08:00 
Local: Auditório da Estel 

 

REUNIÕES COM A PREFEITURA DE ARACRUZ E CÂMARA MUNICIPAL 

AMEAR ESCREVE 

AGENDA 


