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No dia 09/06, aconteceu o 2° Café da Manhã da AMEAR em 2017. Estiveram presentes no evento 
mais de 100 pessoas e contamos mais uma vez com a ilustre presença dos prefeitos dos municípios 
que compõem a nossa região de atuação: Jones Cavaglieri (Aracruz), Duda Zanotti (Ibiraçu) e Otavio 
Abreu Xavier (João Neiva). O público foi bastante diversificado. Registramos presença da classe 
empresarial, de alunos e professores de diversas escolas da região e muitos representantes do poder 
público municipal. 

O tema do encontro “INOVAÇÃO: O Caminho para a Sustentabilidade” foi apresentado pelo Prof. Dr 
Harerton Oliveira Dourado, coordenador dos cursos de Engenharia nas FAACZ - Faculdades 
Integradas de Aracruz.  Sua palestra recebeu muitos elogios pelo conteúdo, pelos conhecimentos 
que o Dr. Harerton tem sobre o assunto e especialmente por desmistificar que inovação seja algo 
complexo e de difícil acesso. Vimos que todos podem e devem inovar e que existem processos que 
tornam esse caminho mais simples e viável.  

Após a palestra, tivemos um debate bastante enriquecedor com a presença do Sr. José Antônio Bof 
Buffon, Diretor Presidente da FAPES – Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo 
e participando também o Dr. Harerton, que além de tirarem muitas dúvidas sobre o tema, 
trouxeram muitas informações sobre o projeto SINAPSE ES, lançado há poucos dias no estado e que 
pode se tornar uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento de ideias inovadoras e que 
podem se transformar em negócios de sucesso. 

 

INOVAÇÃO – O CAMINHO PARA SUSTENTABILIDADE 
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Dando continuidade ao Projeto “Educação Tributária”, a AMEAR realizou mais uma palestra no dia 
22 de junho, no auditório do CDL de João Neiva, com o Tema “Planejamento Tributário”, com 
conteúdo direcionado para as empresas do ramo do comércio. 

A palestra foi apresentada pela contadora Kassila Spinassé Sonegheti, associada da AMEAR e 
coordenadora do nosso projeto Educação Tributária. O objetivo desse Projeto é o de criar um fórum 
permanente de discussão 
em torno desse assunto tão 
complexo em nosso país, 
com debates, palestras, 
encontros diversos que 
possibilitem que as 
empresas situadas em 
nossa região de atuação 
tenham melhores 
condições de planejar, 
organizar e gerir seus 
negócios, maximizando 
suas riquezas e cumprindo 
suas obrigações legais.  

 

 
Os empresários que integram o Espírito Santo em Ação, Instituto Líderes do Amanhã, se reuniram 
com deputados e senadores da bancada federal, no dia 19 de junho, em Vitória. A pauta do encontro 
era expor seu posicionamento com relação à Reforma Trabalhista e de demais "reformas para o 
desenvolvimento" - a da Previdência, Tributária e a Política. 

Dos 10 deputados federais, estiveram presentes Lelo Coimbra (PMDB), Marcus Vicente (PP), Paulo 
Foletto (PSB), Jorge Silva (PHS) e Givaldo Vieira (PT). E os senadores Ricardo Ferraço (PSDB), relator 
da Reforma Trabalhista, e Rose de Freitas (PMDB). 

Ricardo Ferraço abriu o debate dizendo que as 
mudanças que estão sendo propostas não têm 
cunho partidário e são racionais. 

Convergente com as palavras de Ferraço, Rose de 
Freitas foi clara ao garantir que o Brasil não vai a 
lugar algum se não fizer as reformas política, da 
previdência e tributária.  

Lelo Coimbra ressaltou o ambiente complexo em 
que a reforma trabalhista está sendo tocada e 

CAFÉ DA MANHÃ COM A BANCADA CAPIXABA 

MOMENTO AMEAR – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM JOÃO NEIVA 
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comentou que a hegemonia política não permitiu que tais mudanças fossem feitas antes, quando o 
cenário era menos turbulento. 

Givaldo Vieira, explicou que embora considere o controle dos gastos públicos necessários, votou 
contra a medida apresentada porque, a seu ver, ela engessa o orçamento por 20 anos;  

Em suas considerações, Paulo Foletto fez questão de dizer que a operação precisa gerar mudanças 
positivas para o Brasil, ressaltou a necessidade de revisão das carreiras jurídicas e pediu que os 
empresários se unissem à bancada no sentido de garantir as reformas.  

Na opinião de Jorge Silva, a ex-presidente Dilma Roussef perdeu a grande oportunidade de 
implementar as grandes reformas. E mesmo ele sendo a favor das reformas, ele não vê legitimidade 
do governo para colocá-las em prática neste momento. 

Marcus Vicente encerrou o ciclo de debate reforçando o que já havia sido dito por Ferraço. "Nós 
estamos propondo reformas de estado, não estamos reformando o governo. Texto: Espírito Santo 
em Ação – (www.es-acao.org.br) 

Nosso presidente Marcelo Mendonça esteve presente ao Café e relata sua opinião sobre o encontro: 
“Os empresários e a bancada federal capixaba se reuniram para debater temas de extrema 
importância para o país. Com foco na Reforma Trabalhista, o grupo assistiu a uma apresentação do 
Presidente do Movimento Espírito Santo em Ação, Aridelmo Teixeira, e depois aos parlamentares 
presentes, dois senadores e cinco deputados federais. É muito importante que o debate de assuntos 
tão relevantes como esses saiam da esfera estritamente política e envolva os demais segmentos da 
sociedade. Só atingiremos o nível de maturidade que almejamos se todos os segmentos que 
compõem a sociedade forem respeitados e ouvidos. O segmento empresarial, sob a liderança do ES 
em Ação, tem dado um grande exemplo ao país sobre como promover estes debates em busca do 
amadurecimento que necessitamos atingir. ” 

 

No dia 29/06, à tarde, o vice-presidente de 
comunicação, Richardson Moro Schmittel 
representou a AMEAR em um encontro com 
o ministro da Educação, Mendonça Filho, 
que esteve no Estado para conhecer os 
modelos de escolas de tempo integral da 
rede estadual e da rede municipal de 
Vitória, que estão sendo implantadas pelo 
governo do Espírito Santo. Também 
participaram da reunião empresários de 
vários municípios, autoridades estaduais e 
gestores de instituições de ensino públicas e 
privadas. 

ENCONTRO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO 
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O convite para a vinda do ministro ao Estado foi feito pelo Espírito Santo em Ação, parceiro do 
governo do Estado no projeto da Escola Viva. Durante a visita, o ministro elogiou a Escola Viva e 
disse que ela é exemplo para o modelo de ensino médio inovador que o governo Federal quer 
estimular em todo o país, pois valoriza 
o protagonismo do jovem. 

Na ocasião, o ministro recebeu uma 
homenagem, por apoio aos projetos 
de escola em tempo integral 
implantados no país. 

A Direção da Fundação São João 
Batista, associada da AMEAR, também 
se fez presente, com sua Presidente, 
Celi Cabral e Diretora Acadêmica da 
FAACZ, Adriana Recla. 

 

 

 

No dia 30 de junho, a AMEAR participou do evento “Semana do Conhecimento”, promovido na 
empresa WEBER SAINT GOBAIN, em Vila do Riacho.  O Prof. Harerton Oliveira Dourado, Coordenador 
dos Cursos de Engenharia da FAACZ e também Coordenador do Projeto Inovação da AMEAR, fez uma 
palestra sobre inovação e sobre o programa Sinapse da Inovação para os colaboradores da empresa. 

Durante a palestra, foi ressaltada a necessidade da promoção de uma cultura de inovação, onde o 
Prof. Harerton mostrou que todos numa empresa podem inovar, mesmo que não estejam em cargo 
de alta posição. 

 

AMEAR PARTICIPA DA SEMANA DO CONHECIMENTO NA SAINT GOBAIN 
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A Semana do Conhecimento foi um evento promovido pela Saint-Gobain, para divulgar as cinco 
atitudes que a empresa espera dos colaboradores: 

 

“A palestra foi bem entendida pelos colaboradores e todos comentaram sobre o tema após o 
término, elogiando o Prof. Harerton pela sua desenvoltura no assunto. Agradecemos a AMEAR, pela 
parceria e indicação do palestrante que muito contribuiu para nossa semana do conhecimento”. 

(Gertrudes Soares – Coordenadora Administrativa – Saint Gobain / Vila do Riacho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Atitude: 
Cultivar a 

proximidade 
com o cliente

2ª Atitude: 
Agir como 

empreendedor

3ª Atitude: 
Inovar

4ª Atitude: 
Ser Agil

5 Atitude: 
Construir uma 

cultura de 
engajamento

Incontestável é a percepção de que a participação de nossos associados é o que nos faz mais forte e 
permite desbravar novos caminhos e abraçar novos projetos a cada dia.  

Uma Importante notícia para todos os associados e leitores do nosso informativo é que a AMEAR obteve 
nesse mês de junho o número de 50 associados. O aumento do número de associados é fundamental para 
que a AMEAR possa ter maior representatividade em sua região de atuação (Aracruz, João Neiva e Ibiraçu) 
e tenha também a contribuição de mais voluntários para auxiliá-la na execução dos seus projetos. Nosso 
associado de número 50 foi a De Marchi Transportes (Guaraná – Aracruz). Desejamos boas-vindas ao novo 
associado! 

Caso conheça algum empresário da região que tenha interesse em se associar à AMEAR, entre em 
contato através do e-mail administração@amear.org.br ou pelo telefone 27 3256-9989. Através do 
contato podemos agendar uma visita para apresentar a associação. 

AMEAR ATINGE O NÚMERO DE 50 ASSOCIADOS EM JUNHO 
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Agropecuária 
Pedra Azul 
Grupo 

Ceccato 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  ASSOCIADOS MANTENEDORES 
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Momento AMEAR Planejamento 
Tributário - IBIRAÇÚ 
Data: 20/07/17 
Horário: 18:00 hs 
 

Reunião de Diretoria      
Data: 07/07/17 
Horário: 8:00 hs 
Local: Sala de Reuniões do 
SENAI 

Momento AMEAR  - Planejamento 
Tributário - ARACRUZ 
Data: 03/08/2017 
Horário: 18:00 hs 
 

Reunião do Conselho 
Deliberativo: 
Data: 19/07/17 
Horário: 17 horas 
Local: Sala de Reuniões 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Visite e curta nossa FranPage no Facebook e receba atualizações dos 
nossos trabalhos, artigos e novidades. 


