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MOMENTO AMEAR IBIRAÇU
Realizou-se no dia 28 de abril na Câmara Municipal de Ibiraçu mais um Momento Amear, com o
objetivo de apresentar a associação para o município. O momento foi similar ao ocorrido
anteriormente em Aracruz (17/02/17) e João Neiva (24/03/17). Aproveitamos a oportunidade para
retratar nossa história e apresentar o planejamento de trabalho para 2017. Estiveram presentes no
encontro cerca de 40 pessoas, representantes das diversas atividades empresariais do município, da
Prefeitura e Câmara Municipal. O Prefeito Municipal Duda Zanotti, ao fazer a abertura do encontro,
evidenciou a importância da união
das empresas com o poder público
num momento tão instável no nosso
país, crendo que uma das soluções
para diminuir algum dos impactos
causados pelo desequilíbrio da
economia, é o apoio da classe
empresarial, que além de ter
experiência com crises passadas, tem
condições de tomar decisões com
agilidade, almejando um bom
progresso econômico.

MOMENTO AMEAR – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
No dia 12 de maio foi realizado no Auditório da ESTEL em Aracruz mais um Momento AMEAR, tendo
como tema “Planejamento Tributário”. O evento contou com a presença de mais de 70 pessoas,
entre associados, convidados e muitos profissionais de contabilidade. O tema abordado no encontro
é de muita relevância para o meio empresarial, de vital importância para o bom funcionamento
administrativo e imprescindível para
atingir a meta e os objetivos a serem
alcançados, tendo em vista que
vivemos num país com um volume
gigantesco de impostos, taxas,
contribuições, além de uma legislação
extensa e que precisa de mudanças
urgentes para redução e simplificação
da carga tributária. A palestra foi
apresentada pela Contadora e
Associada da AMEAR Kassila Spinassé
Sonegheti, Mestra em Contabilidade e
sócia da empresa Incentivar Contabilidade.
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O contéudo desta palestra foi voltado para empresas industriais e prestadoras de serviços. A
palestrante esclareceu dúvidas sobre tributos no Brasil, dando ênfase na atualização constante do
profissional contábil e instruções de como pagar
menos tributos obedecendo aos preceitos legais. A
AMEAR esta criando um novo projeto denominado
“Educação Tributária” que será coordenado pela
Kassila. Com esse projeto temos o objetivo de criar
um fórum de discussão permanente sobre o
assunto e neste espaço poderão participar
representantes das empresas associadas. Dando
sequência ao trabalho, realizaremos nos próximos
dias mais duas outras palestras sobre
planejamento tributário nos municípios de João
Neiva e Ibiraçu, cujo conteúdo será voltado para as empresas comerciais.

COORDENADORES DE PAIS EM ARACRUZ
“Ajudar na construção de um novo futuro para alunos da rede pública estadual” . Com essa
premissa nasceu o projeto “Coordenadores de Pais” no ES em 2012, desenvolvido pela Secretaria de
Estado da Educação (Sedu), em parceria com a Fundação Itaú Social, Fundação Instituto Capixaba de
Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças - FUCAPE e o Espírito Santo em Ação. Seus
principais objetivos são a redução do nível de abandono, evasão, baixo desempenho e repetência
nas escolas. No município de Aracruz o projeto está implantando na Escola Caboclo Bernardo, do
Bairro de Barra do Riacho, com o apoio da FIBRIA e Fundação Itaú Social.
Visando ilustrar melhor o alcance desse projeto, estamos divulgando o resultado que essa escola
alcançou em 2016, conforme quadro abaixo.

Existem mais 6 escolas de ensino médio em Aracruz e outras em Ibiraçu e João Neiva que necessitam
também desse recurso para melhorarem a qualidade de seu ensino, mas dependemos
essencialmente de recursos para que as demais escolas também sejam contempladas no projeto.
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SINAPSE DA INOVAÇÃO
O programa Sinapse da Inovação no ES, cuja solenidade de Lançamento do Edital ocorreu em
30/05/17, vem se consolidando como um mecanismo de incentivo ao empreendedorismo inovador
cada vez mais reconhecido, transformando ideias em negócios de sucesso e disseminando
oportunidades para quem quer empreender. O Professor Harerton Dourado da FAACZ, que é o
Coordenador do Projeto Inovação da AMEAR, esteve no lançamento do SINAPSE ES e ressalta que
“esse programa tem tudo para ser um alavancador da inovação no Estado, uma vez que prevê não
somente o apoio financeiro às melhores ideias, mas também toda a assistência e capacitação para a
elaboração do projeto e do plano de negócio. As experiências vivenciadas em outras edições do
SINAPSE em Santa Catarina e Amazonas dão certeza de que teremos resultados excepcionais em
nosso estado e, em especial, em nossa região”. Leia mais informações sobre esse importante projeto
no site es.sinapsedainovacao.com.br.
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MAPA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Aconteceu no auditório do SICOOB em Vitória, uma reunião do Comitê de Educação do Espírito
Santo em Ação, com objetivo de avaliar a ferramenta "Mapa da Educação Profissional", que será
lançada em agosto.
A ferramenta, desenvolvida por alunos e Professores da Escola Vasco Coutinho de Vila Velha, tem
como objetivo correlacionar informações sobre necessidade de capacitação profissional das
empresas e a oferta de cursos profissionalizantes nas escolas do Espírito Santo.
A AMEAR foi representada pelo Vice-Presidente de Comunicação, Richardson Moro Schmittel, que
avaliou positivamente o encontro, pois foi possível alinhar a necessidade das empresas ali
representadas com a tecnologia que está sendo desenvolvida.

informe

amear

Informativo Mensal da Associação Movimento Empresarial de Aracruz e Região
www.amear.org.br - amear@amear.org.br
Número 4 - abril e maio de 2017

NOVOS ASSOCIADOS
Temos a satisfação de anunciar os seguintes novos associados:

 XL Corretora e Administradora de Seguros e Benefícios Ltda. – ME
 RTA Estrutural Engenharia Ltda. – ME
A diretoria da AMEAR deseja boas vindas aos novos associados.

AGENDA
Reunião de Diretoria
Dia: 08 jun/17
Hora: 8:00 hs
Local: Sala de Reuniões do
SENAI
2° Café da Manhã - Inovação
Dia: 09/06/17
Hora: 8:00 hs
Local: Auditório da Estel
Momento AMEAR – Planejamento
Tributário (Empresas Comerciais)
Dia: 22/06/17
Hora: 08:00 hs
Local: CDL - João Neiva
Momento AMEAR – Planejamento
Tributário (Empresas Comerciais)
Dia: 29/06/17
Hora: 08:00 hs
Local: Ibiraçu
Momento AMEAR – Planejamento
Tributário (Empresas Comerciais)
Dia: 06/07/17
Hora: 08:00 hs
Local: Aracruz
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ASSOCIADOS MANTENEDORES

Agropecuária
Pedra Azul
Grupo
Ceccato

