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No dia 17/02/17 aconteceu o primeiro evento denominado “Momento AMEAR” conforme foi 

anunciado no Informe anterior. A agenda do encontro foi a apresentação dos novos diretores da 

associação para o mandato 2016-2018; apresentação da AMEAR e detalhamento do Plano de Ação 

para 2017. Compareceram cerca de 60 convidados e como foi o primeiro evento desta nova 

modalidade de encontros da AMEAR, segundo a opinião da diretoria, atendeu bastante a expectativa 

porque o foco foi concentrado em 

empresas não associados que não 

conheciam ou não tinham muitas 

informações a respeito da 

associação. Destaca-se a presença 

dos 3 prefeitos de nossa região de 

abrangência no encontro: Jones 

Cavagleiri (Aracruz), Dr. Otávio 

Abreu Xavier (João Neiva) e Duda 

Zanotti (Ibiraçu). 

 
No dia 10 de março aconteceu o 1º Café da Manhã AMEAR em 2017 com a presença de mais de 100 
pessoas entre associados e convidados. O tema do encontro foi “Lideres do Amanhã”, apresentado 
pelo Presidente do Instituto Lideres do Amanhã Sr. Fernando Cinelli. Em seguida à apresentação do 
Fernando, foi feito um debate em torno do tema, com a participação do palestrante, do Diretor 
Institucional do Instituto Lideres do Amanhã Sr. Eduardo Lindenberg de Azevedo e do Presidente da 
Amear Sr. Marcelo Furtado Mendonça. De maneira geral, o assunto despertou muito interesse, 
especialmente nos jovens empresários presentes. Conforme o Presidente da AMEAR comentou na 
abertura do evento, estamos sem 
lideranças e isso não acontece 
somente na região de atuação da 
AMEAR, ocorre no ES, no Brasil e no 
mundo. Daí a importância de se 
tratar desse assunto. O plano de 
Amear para 2017 é iniciar a 
estruturação e implantação desse 
modelo de instituto em Aracruz, 
João Neiva e Ibiraçu, seguindo as 
experiências do “Lideres do 
Amanhã” e da “Aliança Jovem de 
Linhares”.  
 

MOMENTO AMEAR 

LÍDERES DO AMANHÃ 
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A apresentação do Fernando Cinelli foi muita elogiada, pela clareza e conhecimento profundo que 

ele tem dos princípios que norteiam a missão e valores do instituto.  

O tema abordado foi muito oportuno para a sociedade local e regional, especialmente para reflexão 

do empresariado e dos agentes públicos presentes ao evento, que se não ajudarmos a sociedade a 

criar novos significados através de novos líderes que tenha novos valores, teremos muita dificuldade 

de vermos o nosso país evoluir no seu desenvolvimento econômico e humano. 

 

 

Aconteceu na quarta-feira, dia 22/02, em João Neiva, reunião da Diretoria da AMEAR com o prefeito 

Dr. Otavio Abreu Xavier e secretários municipais com objetivo de estabelecer um relacionamento 

próximo da AMEAR com a Administração do Município. 

Durante a reunião foram tratados temas como a colaboração do setor empresarial para a 

administração pública, além da discussão sobre o panorama das finanças municipais. 

Na ocasião, Dr. Otavio exaltou a importância da participação das lideranças empresariais para a 

construção de uma sociedade mais justa. O Presidente da AMEAR, Marcelo Furtado Mendonça, 

reiterou o discurso do prefeito, relatando que devido a complexidade do cenário macroeconômico é 

importante a união da sociedade para tratar os problemas locais. Dessa forma todos ganham a 

administração pública, o empresário e a sociedade. 

 
A AMEAR, em parceria com a Prefeitura Municipal de João Neiva, irá organizar no mês de março um 

evento para apresentar as ações da associação ao setor empresarial de João Neiva. 

Da mesma forma, também em Ibiraçu foi feito uma reunião com o Prefeito Duda Zanotti no dia 

08/03/17 ocasião em que a AMEAR teve a oportunidade de ouvir sobre as principais dificuldades do 

município e também sobre suas realizações e projetos que estão na pauta da administração 

municipal, especialmente aqueles voltados para a geração de empregos. 

Ambos os municípios ouviram da AMEAR que haverá um esforço muito grande em 2017 para que 

em nossa agenda sejam contempladas ações que auxiliem as administrações municipais.  

 

AGENDA COM OS PREFEITOS MUNICIPAIS 
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No dia 22 de fevereiro foi realizada uma palestra do 
Prof. Valcemiro Nossa com o tema “Destinação do IR 
para fins sociais”. O evento foi realizado no auditório da 
ESTEL e foi promovido pela Associação Vidas com o 
apoio da AMEAR e de outras entidades locais. Durante o 
evento o Prof. Valcemiro explicou as diversas formas de 
destinar o imposto de renda para projetos sociais e 
orientou os contadores locais a estimular a destinação 
para os projetos como os promovidos pela Associação 
Vidas, uma vez que tal destinação não onera as empresas, nem as pessoas físicas. 
 

No dia 22 de fevereiro a AMEAR participou de uma reunião com o candidato a Presidente da FINDES 

Sr. Leonardo de Castro no SENAI em Aracruz. Um dos pontos importantes do encontro foi a proposta 

de uma aproximação maior entre a FINDES e AMEAR, buscando sinergia em ações que tenham os 

mesmos objetivos e que evitem esforços duplicados e também busquem o fortalecimento da 

regionalização da Federação das Industrias.  

 

 

 
Reunião do Conselho 
Deliberativo      
Dia: 22/03/17 
Hora: 18:30 hs 
Local: SENAI 
 
 
Reunião FINDES Regional 
Dia: 23/03/17 
Hora: 9:00  
Local: Sala de Reuniões do 
SENAI 
 
 
 
 

 
Momento AMEAR João      
Neiva: 
Dia: 24/03/17 
Hora: 08:00 
Local: Auditório do CDL João 
Neiva 
 
Assembleia Geral Ordinária 
Dia: 05/04/17 
Hora: 18:00  
Local: Sala Reuniões do 
SENAI 

 

AGENDA 

PALESTRA SOBRE  “DESTINAÇÃO DO IR PARA FINS SOCIAIS” 

ENCONTRO COM A FINDES 


