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Governador Paulo Hartung é
homenageado durante jantar
de fim de ano do Sincades
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Sessões especiais de “Peter
Pan” são um sucesso
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Carta do Presidente
Sempre no final de um ano temos o costume de parar e
refletir sobre os caminhos trilhados, as decisões tomadas e
os sonhos realizados. É hora de listar tudo o que deu certo
e agradecer pelas vitórias. E é com esse gostinho de sucesso que vamos fechar 2010, um ano inigualável para o nosso segmento.
Ao avaliarmos todas as conquistas alcançadas pelo comércio atacadista e distribuidor capixaba, representado pelo
seu sindicato – o Sincades – fica claro que estamos no caminho certo. Graças à localização geográfica do Espírito Santo,
diversas empresas dos setores de autopeças, medicamentos
e alimentos vieram para o Estado, e deram um grande impulso ao segmento. O resultado desses investimentos é o encerramento do ano com um balanço bastante positivo, com
mais de 40 mil empregos diretos e indiretos e um faturamento anual de R$ 12 bilhões, o que representa um aumento de
400% em relação a 2003.
Mas os ganhos não são apenas relativos à parte econômica. Através do seu braço social, o Instituto Sincades, muito
foi investido no desenvolvimento social e cultural do Espírito
Santo, afinal essa é a sua principal diretriz. E seu objetivo tem
sido plenamente cumprido, pois o Instituto tornou-se a principal entidade de fomento e apoio à cultura capixaba. Em dois
anos de existência, já beneficiou, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, mais de 240 mil pessoas, em cerca
de 100 projetos. Além disso, iniciamos o Programa Conviver,
voltado exclusivamente para os colaboradores, com projetos
nas áreas de educação, saúde, lazer e cultura e que no início
do mês de dezembro realizou o 1º ConVIVA, Encontro de Lazer e Cultura do segmento.

Lançamos, no tradicional jantar do Sincades, os Prêmios
Elo de Liderança e Elo Cultural, que visam reconhecer e homenagear pessoas ou instituições que contribuem para unir o
Estado do Espírito Santo - os cidadãos, as instituições, as forças políticas e empresariais do Estado. O homenageado com o
troféu Elo de Liderança foi o Governador Paulo Hartung, pela
exemplar liderança de todas as pessoas e instituições do ES.
Ele uniu-nos em torno de um estado ideal, onde a postura ética e as boas práticas de gestão estabeleceram um novo rumo
à história do nosso Estado. Já o troféu Elo Cultural foi entregue à Secretária Estadual de Cultura, Dayse Lemos, por buscar elevar o padrão cultural dos capixabas, reconhecendo e
valorizando o talento nato. Em sua gestão, ela democratizou
o acesso gratuito às mais diversas manifestações culturais.
Por todas essas razões é que celebramos o trabalho de
toda equipe do Sincades e Instituto Sincades, Diretoria, empresários associados, colaboradores, parceiros e todo o segmento, pelo competente trabalho desenvolvido até hoje e
agradecemos pela confiança em nós depositada. E para continuar trilhando esse caminho em busca do fortalecimento do
setor e buscando cada vez mais representatividade perante
as instituições, o governo e a sociedade capixaba, reafirmamos o nosso compromisso com o segmento e seus milhares
de colaboradores.
Sincades – a distribuição da economia passa por aqui.
Atenciosamente,
Idalberto Luiz Moro
Presidente
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entrevista
ganhar mais. É necessário apoiar firmemente a transição de nossa sociedade para uma produção mais intensiva na geração de valor ou, poderíamos dizer, transitar para a chamada
economia do conhecimento.

Governador eleito Renato Casagrande
fala sobre sua eleição, governo federal
e programas de governo

Entrevista com o Governador
eleito Renato Casagrande
O senador José Renato Casagrande
(PSB), foi eleito governador, no primeiro turno, com 82,3% do total dos votos
válidos. A votação lhe rendeu o posto
do governador mais votado da história
do Espírito Santo. Na entrevista a seguir, Casagrande falou sobre seus projetos para o Estado e para o segmento atacadista e distribuidor capixaba.
▪ A sua candidatura teve completo
apoio de Paulo Hartung e o senhor já
afirmou em outras entrevistas que

4

sua administração será de continuidade. Em relação às mudanças, quais
pontos do seu governo serão diferentes do governo atual?
O Governo do Estado avançou nos últimos anos, na profissionalização da
Gestão. Isso porque conseguiu articular uma base política de apoio muito significativo. O fio condutor da continuidade que menciono passa por estas vertentes: aprofundamento da profissionalização da gestão e manutenção da estabilidade política em torno de

um projeto de desenvolvimento para o
nosso Estado. A partir daí, podemos dizer que as ações, paulatinamente, irão
se diferenciando. A demanda da população muda sempre, é da sua própria
dinâmica. Para atender novos perfis de
demanda precisaremos de novas estruturas e assim por diante. Podemos
exemplificar como a crescente popularização do entendimento da inovação
como fator de competitividade. Logo,
temos que as políticas voltadas para
a produção do conhecimento devem

▪ Agora que a Dilma Rousseff foi eleita
presidente, como o senhor pretende
construir a relação do Espírito Santo
com o Governo Federal?
Sempre tive uma grande capacidade de
diálogo com lideranças de diferentes
posições. Acho que essa é uma característica importante em qualquer pessoa pública e, como governador eleito,
manter o diálogo com todos os setores é fundamental. Em relação à presidente eleita Dilma Rousseff, acompanho seu trabalho desde 2003, quando
eu era deputado federal e ela era ministra de Minas e Energia. Admiro seu
trabalho e minha expectativa é que
possamos melhorar em muito os investimentos federais em nosso Estado. Sei de sua capacidade técnica e de
gestão e minha relação com ela será
de parceria.
▪ O que o senhor espera, efetivamente, da nova presidente da república
para o Espírito Santo?
Precisamos muito de investimentos

em infraestrutura, mas também necessitamos ampliar as vagas no ensino universitário público, organizar
um sistema mais robusto de financiamento da saúde, ampliar a participação do governo federal nas ações
de combate e prevenção à criminalidade. Além disso, devemos encontrar
um mecanismo de cooperação com
os municípios para o pleno funcionamento do Programa de Saúde da Família. O Brasil ainda ostenta uma taxa
muito baixa de coleta e tratamento de
esgotos, um tema fundamental para
a prevenção da saúde e para a preservação ambiental. É preciso implementar uma política nacional e, sobretudo, criar um sistema eficiente de financiamento.
▪Com a criação do Instituto Sincades,
através do Compet-ES, o acesso à cultura ganhou um grande impulso no
Estado. O senhor pretende dar continuidade ao programa?
O Espírito Santo tem muitos talentos
em todos os campos da criação cultural. No entanto, tais manifestações infelizmente não são muito conhecidas
pelos próprios capixabas. Por isso, continuaremos ampliando o apoio a todas
as iniciativas consideradas relevantes
para a população capixaba. Creio que

a palavra “acesso” seja boa para resumir o essencial de nossa política para
o segmento: queremos que as pessoas que vivem fora do mercado consumidor tenham acesso aos bens culturais; queremos que todos os criadores,
artistas, produtores tenham acesso
aos recursos financeiros públicos ou
privados para realizar seu potencial e
tornar a nossa cultura mais presente
no plano nacional.
▪O segmento atacadista e distribuidor do ES é um dos 3 maiores do país.
Essa posição foi conquistada ao longo de anos de trabalho em parceria
com o Governo do Estado. O senhor
pretende manter o que existe, ampliando e fazendo o segmento ainda mais representativo na economia do Estado?
O setor atacadista e distribuidor capixaba está em pleno crescimento e queremos continuar a articulação para a
atração de investidores privados para
atuarem no Espírito Santo, principalmente nas regiões do interior, de acordo com a especialização de cada município. Queremos incentivar o segmento, para que gere cada vez mais
emprego e renda e que continue contribuindo para o crescimento da economia capixaba.
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Prêmio Elo

Prêmio Elo

Prêmio Elo é lançado durante jantar de fim de ano do segmento atacadista e distribuidor
▪ O grupo Ballet da Ilha encantou o público
▪O
 Governador Paulo Hartung foi homenageado
com o troféu Elo de Liderança

Confraternização de final do ano
do Sincades e Instituto Sincades
homenageia lideranças do Estado
6

O jantar de confraternização do
segmento atacadista e distribuidor
do Espírito Santo deste ano foi especial. A festa que já está em sua
13ª edição, dessa vez teve uma
grande novidade: o lançamento
do Prêmio Elo, que homenageou o
governador Paulo Hartung e a Secretária de Estado da Cultra, Dayse Lemos.
O jantar aconteceu no último dia
26 de novembro, no Centro de Con-

▪ 500 pessoas lotaram o Centro de Convenções de Vitória no
jantar do Sincades
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Prêmio Elo

Prêmio Elo

venções de Vitória, reunindo cerca
de 500 pessoas, entre associados,
familiares e amigos. Uma das atrações da noite foi o grupo de jovens
do Ballet da Ilha, que iluminou o cerimonial com arte e graciosidade.
Logo em seguida foi a vez da entrega dos prêmios, e depois a pista de dança ferveu ao som da banda Lex Luthor.
Premiação
A apresentação da cerimônia dos
Prêmios Elo Cultural e de Liderança
foi presidida pela escritora e filósofa
Viviane Mosé, que entregou a estatueta de prata, referente ao Prêmio
Elo Cultural, à Secretária de Estado da
Cultura, Dayse Lemos. Viviane destacou a simbologia e a importância do
prêmio, cujo objetivo é reconhecer, a
cada ano, personalidades ou instituições que contribuíram para elevar o
padrão cultural dos capixabas, reconhecendoevalorizandootalentonato
e democratizando o acesso às mais
diversas manifestações culturais.
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▪ A Secretária de Cultura, Dayse Lemos, ficou emocionada ao
receber o Prêmio Elo Cultural
Já quem recebeu a primeira
edição do prêmio Elo de Liderança foi o Governador Paulo Hartung,
por ter contribuído de forma inequívoca para unir os cidadãos,
as instituições, as forças políticas e empresariais do Estado. O
troféu foi entregue pelas mãos do
presidente do Sincades e Instituto Sincades, Idalberto Luiz Moro,
que destacou a incomparável trajetória do político como gover-

nante do Espírito Santo. “É com
muito orgulho que homenageamos com o Prêmio Elo de Liderança Vossa excelência, que tem
sido exemplo de referência e de
união para todos os capixabas,
pois uniu com competência a nossa sociedade, em torno de um Estado ideal, onde a ética e as práticas exemplares de gestão pública
mudaram o rumo da nossa história.” Afirmou Idalberto.

▪ Diretores-associados brindam o crescimento do segmento atacadista e
distribuidor capixaba
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Ibef

Ibef

Bruno de Menezes

Ibef-ES premia empresários

▪ Idalbeto Moro foi premiado pelo Ibef como “Destaque Empresarial”

Presidente do Sincades e Instituto Sincades
recebe prêmio Destaque Empresarial
No dia 25 de novembro de 2010,
o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES) homenageou com as premiações Ibef Nacional, Troféu O Equilibrista, Destaque Empresarial e Ibefiano de
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Sucesso os executivos que constituem e representam o dinamismo da economia capixaba.
Entre os homenageados estava o executivo Idalberto Luiz Moro,
diretor sócio fundador da Comer-

cial Motociclo S.A, e presidente do
Sincades e Instituto Sincades, que
recebeu do Senador Renato Casagrande e do vice-presidente de Relações Institucionais do Ibef-ES,
Sérgio Sotelino, a premiação “Des-

taque Empresarial”. Idalberto foi
eleito pelo Ibef como o empresário que se destacou pela sua trajetória de sucesso construída com
o talento e pelo seu empreendedorismo nato.
“Esta condecoração é muito especial. Enaltece e enche de orgulho quem a recebe, especialmente por sabermos que tantos outros
empresários brilhantes já a receberam e tantos outros capixabas
também são merecedores deste significativo reconhecimento”,
disse Idalberto.
Além dele, Renan Chieppe, presidente do Conselho de Administração da TRIP Linhas Aéreas e
diretor geral da Unidade Passageiros do Grupo Águia Branca S/A
recebeu o troféu “O Equilibrista”
por ser o executivo que mais se
destacou no cenário econômico
do Espírito Santo. Já a placa de
“Ibefiano de Sucesso” foi entregue ao executivo Leonardo Souza Rogério de Castro, diretor ad-

Associados e executivos
se reúnem em encontro
de fim de ano da Abad
Como já é de costume, a Reunião de Diretoria Executiva da
Abad, que acontece bimestralmente, reuniu, no Espaço Fecomércio, em São Paulo, os representes das filiadas estaduais nos dias 22 e 23 de novembro. O presidente do Sincades
e Instituto Sincades, Idalberto
Luiz Moro, e Cezar Wagner Pinto, superintendente do Sincades, estiveram presentes.
Dentre os eventos, aconteceram o tradicional almoço
com o presidente, o Encontro
dos Comitês, o “café com proministrativo financeiro da Fibrasa S/A Embalagens.
O Ibef Nacional também premiou, em Vitória, Carlos Augusto

sa” na nova sede do Instituto Abad e a exibição do filme
da Abad 2010 Curitiba, além
de uma retrospectiva com as
ações realizadas pelos representantes estaduais durante
a convenção.
No dia 23 foi a vez do jantar de final de ano. Além de promover uma confraternização
com toda a diretoria, presidentes e executivos das filiadas e
representantes estaduais, o
evento comemorou a posse da
nova diretoria da Abad Biênio 2011/2012.
Lira Aguiar, presidente e CEO da Fibria, simbolizando a vitória do executivo que tenha contribuído para
o crescimento econômico do país.
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Associados

Foram apresentados aos empresários os projetos e ações do Sincades e Instituto

▪ Rosalvo Marcos Trazzi,
Gerente de Projetos, apresenta
os resultados do Conviver

Assembléia reúne
empresários do segmento
Associados ao Sincades e Instituto
Sincades estiveram reunidos, dia 05
de outubro, no auditório do Palácio do
Café para uma assembléia geral extraordinária. Durante o encontro, o
presidente das entidades, Idalberto
Luiz Moro, o superintendente do Sincades, Cezar Wagner, ogerente executivo do Instituto Sincades, Dorval
Uliana, e o gerente de projetos, Rosalvo Marcos Trazzi do Instituto Sincades, fizeram um balanço dos princi-
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▪ Idalberto Moro, presidente do Sincades e Instituto Sincades,
fala sobre o avanço do segmento

pais projetos realizados ao longo do
ano pelas duas instituições.
Dorval Uliana fez uma apresentação demonstrando a importância
da entidade para o segmento atacadista e distribuidor e para a sociedade capixaba. Já o superintendente do Sincades, Cezar Wagner, aproveitou a ocasião e abordou as questões pertinentes aos interesses políticos e econômicos do segmento.
O superintendente do Sincades,
Cezar Wagner, aproveitou a ocasião
e abordou as questões pertinentes
aos interesses políticos e econômicos do segmento. Cezar reafirmou,
ainda, o compromisso do Sincades
de continuar honrando o seu papel
de representante do segmento nas
lutas pelos seus direitos e interesses.
“Gostei muito das explanações
dadas durante a assembléia sobre
os projetos que estão sendo desenvolvidos, pois é uma oportunidade de
interação entre os associados.” afirmou Paulo Cesar Sárria – associado,
proprietário do Atacado São Paulo.

▪ Empresário capixabas em visita ao Projac, da Rede Globo

Presidente do Sincades e Instituto
Sincades visita Rede Globo
A convite do presidente do Ibef-ES, Geraldo Carneiro, o presidente do Sincades e do Instituto Sincades, Idalberto Luiz
Moro, e outros empresários capixabas estiveram na Central
Globo de Produções, no Rio de
Janeiro. Na visita ao Projac o

grupo passou pelo fascinante
mundo dos estúdios de televisão e pelas cidades cenográficas e conheceu as instalações
e o funcionamento das diversas áreas do maior centro de
produções visuais da América Latina.
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Benefícios

Saiba o que o Sindicato tem feito por você

Por que se associar ao Sincades?
14

O segmento atacadista e distribuidor
tem papel fundamental na economia
capixaba, pois gera um número representativo de empregos e renda
para o Estado. Dada essa realidade,
empresários do setor sentiram necessidade de se organizar, criando
uma entidade para representá-los.
Foi aí que surgiu, em 1997, a Associação dos Distribuidores do Espírito Santo (Acades). Dez anos mais
tarde essa instituição deu lugar ao
Sindicato do Comércio Atacadista e
Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) que tem como características
a valorização, organização, união e
defesa dos direitos e interesses de
seus associados, além da melhoria
da gestão empresarial.
Como atual representante legal
do segmento no Estado, o Sincades
trabalha pelo seu fortalecimento,
buscando representá-lo política e
economicamente junto a instituições, governo e sociedade capixaba.
Em seu curto período de existência, o sindicato já construiu uma
história exemplar. A entidade lançou
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Benefícios
o Instituto de Ação Social e Cultural
Sincades (Instituto Sincades), e em
parceria com o Governo do Estado
criou um Contrato de Competitividade (Compet- ES) para as empresas
do segmento estabelecidas no Estado, beneficiando o seu crescimento.
Os números não mentem: em
2003, havia 90 associados à Acades (agora, Sincades). Hoje, são 260.
Além disso, foram 10 mil empregos
diretos e indiretos gerados pelo segmento, naquele ano. Hoje, são 40
mil. E por fim, o faturamento anual foi de R$ 300 milhões em 2003,
enquanto a previsão para 2010 é de
R$ 12 bilhões.
O que diferencia Sincades
e Instituto Sincades
O Sincades é a entidade patronal que
representa os interesses econômicos e políticos do segmento atacadista e distribuidor do Espírito Santo.
Já o Instituto Sincades é a instituição

criada pelo sindicato, com o objetivo de incentivar e investir no desenvolvimento sócio-cultural capixaba.
As duas entidades, embora independentes, são interligadas. Uma é
fruto da outra e dessa forma, quanto
maior o fortalecimento e representatividade do Sincades, mais ações serão
colocadas em prática pelo Instituto.
O que torna um sindicato forte,
no entanto, é o apoio e adesão por
parte de seus membros. No caso, as
empresas atacadistas. E é esse o objetivo maior do Sincades: representar os interesses de seus associados, trilhando um caminho de confiança e competência, fortalecendo
o setor e aumentando a cada dia a
sua representatividade perante os
colaboradores, as instituições, o governo e a sociedade capixaba.
Afinal, somente através de um
segmento forte é possível batalhar
pelos direitos e fazer com que as
ações do segmento se tornem rea-

O Instituto tornou-se, nos últimos dois anos, a principal instituição de fomento e apoio à
cultura capixaba. Foram diretamente beneficiadas nesse
período mais de 200 mil pessoas, em cerca de 100 projetos, desenvolvidos em parceria com o Governo do Estado.
Ficou estabelecida, assim,
com o Governo do Espírito Santo, uma exitosa parceria em
prol da cultura capixaba. Tudo
isso reflexo da perfeita harmonia entre o poder público
e a iniciativa privada.

lidade. O próprio Compet-ES é exemplo disso. Por essa razão, a meta para
2011 é conquistar mais associados,
multiplicando a força do seguimento atacadista e distribuidor no Espírito Santo.

COMO SE FILIAR
Acesse o site www.sincades.com.br, e-mail patricia@sincades.com.br, ou ligue (27) 3325-3515.
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Conheça as vantagens que o associados Sincades tem

▪Parcerias com empresas de
informática para sistemas de
gerenciamento;

▪Cursos e treinamentos voltados
aos profissionais do setor por
meio do SENAC e SEBRAE;

▪Auditório com capacidade para
60 pessoas, cedido gratuitamente para empresas associadas;

▪Utilização das unidades do
SESC/ES;

▪ Descontos na compra de caminhões e carros pelas concessionárias Volkswagen, Ford e Iveco;

▪Descontos nos planos de saúde Unimed, São Bernardo Saúde e Samp;

▪Assessoria de imprensa;
▪Assessoria para recrutamento e
seleção de mão-de-obra;
▪Assessoria tributária; comercial
▪Associação à Abad;

▪Convênios com o Governo do Estado para redução do ICMS;
▪Descontos no plano
odontológico Uniodonto;
▪Descontos no Serasa;

▪Interlocução junto ao Governo
Estadual para defender os interesses das empresas do setor;
▪ Locação de vídeos de treinamento para empresas.

17

Programa Conviver

O Programa de qualidade de vida e capacitação profissional do segmento
atacadista e distribuidor capixaba
▪ Cursos de qualificação profissional
são os mais procurados

Programa CONVIVER capacita
mais de 500 colaboradores
O Programa CONVIVER disponibiliza
para os colaboradores do segmento atacadista diversos projetos nas
áreas de lazer, cultura, saúde e educação, sendo esta última a que mais
tem atraído participantes.
Os cursos de qualificação pro-
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fissional propiciam conhecimentos
que permitem a capacitação e atualização exigida nos dias de hoje para
a atuação no mercado de trabalho, visando à complementação ou aquisição de conhecimentos em diversas
áreas. E as instituições, conscientes

dessa realidade, estão cada vez mais
investindo em seu capital humano.
Prova disso é que desde a criação
do CONVIVER, mais de 500 colaboradores já concluíram cursos dos projetos de educação. E esse número só
vem aumentando.

O investimento na capacitação
profissional do colaborador reflete
diretamente na qualidade do seu trabalho e até da sua vida. No entanto, a
saúde física e mental e o bem-estar
pessoal, familiar e social também interferem na produtividade dos funcionáriosdeumaempresa.Porissoasatividades oferecidas, subsidiadas pelo
Instituto Sincades, por meio do CONVIVER, se expandem pelas quatro áreas.
São vantagens que vão desde
cursos informática e vendas, subsidiados pelo programa, até parcerias com instituições que oferecem serviços de ginástica laboral, descontos em hotéis, parques aquáticos e serviços médicos, dentre outros.
Ginástica Laboral
Ginástica Laboral é a atividade
física orientada, praticada durante
o horário do expediente, visando ao

▪ Aproximadamente 200 colaboradores, de 4 empresas,
participam desse projeto
alcance de benefícios pessoais no
trabalho. Tem como objetivo minimizar os impactos negativos oriundos do sedentarismo na vida e na
saúde do trabalhador. Essa atividade traz grandes benefícios para
as empresas, motivo pelo qual ela
tem sido cada vez mais estimulada e implementada por diversas organizações. As aulas acontecem
em média três vezes por semana
e duram de 10 a 15 minutos, podendo ser feitas em pequenos intervalos, dentro da empresa e durante o expediente.

É o caso da Belmax que foi
a primeira empresa associada
ao Instituto Sincades a usufruir
desse benefício proporcionado
pelo Programa Conviver. “Notamos
em nossos empregados maior
disposição para desempenhar
as atividades diárias, melhora na
postura, redução de estresse e
tensão geral. ” Afirmou a assistente
de Recursos Humanos da Belmax,
Idaiane Ghisolfi Thomas.
Faça como muitas
empresas, participe!
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ConVIVA

Evento promove integração e proporciona fim de semana especial
para colaboradores

Instituto Sincades lança o 1º
Encontro de Lazer e Cultura ConVIVA
O Instituto Sincades, por meio do Programa CONVIVER, acaba de lançar o
1º ConVIVA - Encontro de Lazer e Cultura, um evento exclusivo do segmento atacadista e distribuidor capixaba que reuniu os seus colaboradores num fim de semana cultural e
de confraternização.
Durante os dias 11 e 12 de dezembro, no Centro Turístico do Sesc,
em Guarapari, funcionários e seus
familiares estiveram reunidos num
ambiente familiar, desfrutando uma
ampla estrutura de lazer, cultura e
diversão.
Acomodações confortáveis e de
qualidade, bares e restaurantes, parque aquático, shows de teatro, palestras, música, gincanas, oficinas
e SPA foram algumas das atrações
desse final de semana inesquecível.
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Encontro de Luz – Natal 2010
Entre os dias 14 e 17 de dezembro, voluntários do segmento atacadista e distribuidor visitaram
sete asilos da Grande Vitória levando alegria, carinho e afeto aos

▪ Lar do Idoso Família Feliz
– Viana
Precisam de: fralda geriátrica, desodorante, biscoito, leite, açúcar, material de limpeza em geral.
Tel: 3354-0508
▪ Asilo de Vitória – Vitória
Precisam de: material para
curativo, (micropore, luva,
gaze, etc.), enchaguante bucal,
material de higiene pessoal.
Tel: 3223-3678 ou 3222-4411

▪ Sesc de Guarapari hospedou mais de 1300 pessoas durante o 1º ConVIVA

▪ Avedalma – Cariacica/Sede
Precisam de: leite, açúcar, pó
de café, luvas.
Tel: 3254-1449

idosos desses lares. Essa iniciativa faz parte do Encontro de Luz
do Instituto Sincades, que já está
em seu segundo ano consecutivo.
Você também pode contri-

▪ Asilo Cristo Vivo - Campo
Grande – Cariacica
Precisam de: produtos de higiene pessoal, roupas, utensílios de cozinha, produtos de
limpeza, material para curativos, fralda geriátrica.
Tel: 3343-9983
▪ Lar da 3ª Idade Professor
Coelho Sampaio - Serra
Precisam de: lençol de solteiro com elástico, toalha de banho, camisola e pijama (tamanho M) e fralda geriátrica.
Tel: 3338-2200

buir com essas entidades fazendo doações.
Veja a lista abaixo e proporcione um final de ano melhor para
essas pessoas.

▪ Abel Lino Portela – Serra
Precisam de: fralda geriátrica, produtos de limpeza,
shampoo, desodorante, hidratante.
Tel: 3228-2847
▪ Lar Pouso Esperança – Serra.
Precisam de: liquidificador,
colchões, travesseiros, roupa de cama, fralda geriátrica,
2 cadeiras de rodas, cadeira
de banho, nebulizador, medidor de glicose, leite, produtos
de limpeza.
Tel: 3338-7397
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Peter Pan

O espetáculo inédito no Estado teve duas sessões especiais só para
convidados do Instituto Sincades

▪ Elenco do Musical “Peter Pan”

▪ Crianças com necessidades especiais ficaram
bem perto do palco

▪O
 s pequenos,
caracterizados de Peter
Pan, lotaram o Ginásio
do Álvares Cabral

Mega-produção do musical “Peter Pan”
encanta crianças e adultos
Um verdadeiro espetáculo de magia é o que o Instituto Sincades proporcionou a mais de 8 mil pessoas,
nas duas sessões especiais que
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promoveu no dia 22 de outubro,
no Ginásio do Álvares Cabral. Após
o sucesso das sessões de A Bela e
a Fera, que se apresentou em Vitó-

ria no ano pas-sado, agora foi a vez
de Peter Pan, o menino que se recusa a crescer, encantar crianças
e adultos.

▪ Maely Coelho e Ubiraci Palestino
do Ocidente

▪ Idalberto Moro, Neivaldo Bragato,
Dayse Lemos e Carlos Marianelli

▪ Liliane e Renato Maia

A primeira sessão foi para a
criançada, em homenagem ao seu
dia, e lotou o ginásio com 4,3 mil
pequenos, de 73 instituições (entre escolas públicas municipais da
Grande Vitória e de alguns municípios do interior do estado, Apae, Pes-

talozzi, Acacci, orfanatos e instituições que cuidam de crianças soro-positivas). Dentre eles, 350 eram
portadores de necessidades especiais, que curtiram o espetáculo de
um lugar privilegiado, bem pertinho
do palco.

A mega-produção, do diretor Billy Bond, envolveu 37 atores, interpretando 40 personagens ao vivo, com diálogos e canções adaptadas ao português
em 1h30 de um emocionante
espetáculo.
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2º Concurso Literário

Os escritores das melhores redações foram premiados durante a sessão
especial do espetáculo Peter Pan

Noite de muitas emoções com
entrega de prêmios
Momentos antes do início da segunda sessão do espetáculo Peter Pan,
o clima era de grande expectativa. É
que o público aguardava o tão esperado resultado do 2º Concurso Literário do Instituto Sincades.
Com o tema “Drogas. Por que estou fora”, foram premiadas três redações em três categorias diferentes:
narração, dissertação e poesia. Os
escritores das melhores redações
foram premiados, de acordo com a
colocação, com notebooks (1º lugar), R$ 1 mil (2º lugar) e R$ 500.
Os textos vencedores ainda foram
publicados na Revista Anual da Academia Espírito-santense de Letras,
parceria do Instituto nesse projeto.
Família de campeões
Entre os nove vencedores, um
caso chamou a atenção. Um não,
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▪ Vencedores do Concurso Literário
dois! Dois irmãos levaram os primeiros lugares nas duas categorias às quais estavam concorrendo. Thiago Lovo dos Santos escreveu a melhor redação na categoria infantil, com texto em poesia,
e sua irmã, Amanda Lovo dos San-

tos, foi primeiro lugar na categoria
juvenil, texto em narração. Além
disso, Amanda é bi-campeã, pois
venceu o Concurso Literário do
ano passado, também em primeiro
lugar. O segredo para tamanho sucesso? O incentivo da família. “Lá

Resultado

CATEGORIA INFANTIL- Poesia
1. Thiago Lovo dos Santos
(Notebook), Via Brasil,
Colégio Alternativo – Serra
2. Letícia Alves Barata
(R$ 1.000,00), Belmax,
CEVIP – Cariacica
3. Ana Elisa de Jesus Ramos
(R$ 500,00), Lube
Distribuidora, Escola Rosa da
Penha – Cariacica
em casa, nós incentivamos muito a leitura e desde muito cedo eu
e meu marido conversamos com
nossos filhos sobre todos os assuntos", contou a mãe de Amanda

CATEGORIA JUVENIL - Narração
1. Amanda Lovo dos Santos
(Notebook), Via Brasil,
Ifes – Aracruz
2. Marina Costa Fogaça
(R$ 1.000,00), Abrevo
do Brasil, Ifes – Vitória
3. Elice Sena Santos (R$ 500,00)
MB 5, Escola Sizenando
Pechincha – Serra

CATEGORIA ADULTO Dissertação
1. José Afonso de Souza,
(Notebook), Polipeças
2. Lenilson dos santos de
Oliveira (R$ 1.000,00),
União Atacado de Peças
3. Karla Silva de Souza
(R$ 500,00), MB 5

e Thiago, Berlide da Graça Lovo, a
Bia, que é colaboradora da empresa Via Brasil há 14 anos, e ocupa o
cargo de gerente administrativa.
Parabéns a eles e a todos os ven-

cedores e também aos que participaram do concurso. Mais que o
prêmio, incentivar a reflexão sobre assuntos importantes foi o
mais importante.
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Matilde

▪ Descerramento da placa de inaguração do Museu Ferroviário de Matilde

cal. A estação ferroviária agora é um
local de atividades culturais, turísticas e de capacitação, com um salão
multiuso com 64 lugares e que servirá de sede para a banda de música
da região. Há também loja de artesanato, biblioteca e sala de exposição.

Thiago Guimarães

Arquivo - Secult

Mais cultura para o Estado

▪ Estação Ferroviária de Matilde, após a reforma

“Transcendências” expõe a arte
capixaba no Palácio Anchieta

Inaugurado o Museu
Ferroviário de Matilde
O Espírito Santo ganhou novos espaços para a cultura e o turismo. No último dia 5 de novembro foram inaugurados o Mirante da Cachoeira de
Matilde e a obra de restauro da Esta-
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ção Ferroviária de Matilde, que será
transformada em um local de atividades culturais, turísticas e de capacitação na região.
Mais uma vez o Instituto Sinca-

des foi parceiro da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) nesse projeto,
participando da aquisição de cadeiras especiais para a sala de exibição
de filmes e de toda iluminação do lo-

Depois de abrigar grandes exposições internacionais, como as de Leonardo da Vinci, Darwin, Michelângelo e Einstein, o Palácio Anchieta
abre as portas para o talento local
na exposição “Transcendências”,
com um conjunto de obras de autoria de 15 artistas capixabas pertencentes a diferentes gerações.
A exposição, sob curadoria
de Almerinda Lopes e Maria He-

lena Lindenberg, traz obras de artistas com diferentes graus de experiência e reconhecimento, apresentando um repertório diversificado de formas e imagens, valorizando a arte capixaba.
A mostra é uma parceria da Secult
com o Instituto Sincades e acontece
entre os dias 13 de dezembro e 14 de
março de 2011, de terça a domingo
de 10h às 17h, e a entrada é franca.

▪ Obra do escultor capixaba
Mauricio Salgueiro,
homenageado pela Mostra
“Transcendências”, pelos
seus 80 anos de vida
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Educação patrimonial

A identidade de um povo é reflexo do seu patrimônio cultural

Educação e conscientização
para reafirmar a identidade
cultural capixaba
Dos dias 7 a 9 de novembro aconteceu o “Seminário de Patrimônio Cultural: educar para preservar”, que mesclou palestras, visitas guiadas, cursos e debates. O
evento foi uma das ações do Programa de Educação Patrimonial,
que visa a sensibilizar a população para a descoberta, o conhecimento e a preservação de bens
com valor afetivo, estético, histórico ou cultural no Estado.
“A única coisa que justifica a
existência de uma nação é sua
identidade cultural. Porém, a sociedade, hoje, tem guardado cada
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vez menos referências de seus ambientes". Falou o arquiteto, Dalmo
Vieira Filho, diretor do departamento de Patrimônio Material e Fiscalização / Iphan.
A falta de conhecimento e valorização do patrimônio cultural é
retrato da falta de uma identidade
cultural fortalecida. Nesse sentido,
o trabalho de educação patrimonial
é necessário e urgente, ressaltou
Viviane Pimentel, arquiteta e coordenadora do curso de Arquitetura e
Urbanismo da Univix. E é isso que
está sendo feito pelo programa de
Educação Patrimonial, desenvolvi-

do pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), em parceria com o
Instituto Sincades, e foi debatido
no seminário. O projeto é desenvolvido de forma a treinar o olhar dos
agentes, para que consigam identificar quais bens, imóveis principalmente, podem ser considerados patrimônios tombáveis. Além
disso, técnicos do Iphan, Incaper,
policiais ambientes e professores
acabam passando todo o conhecimento obtido nesse projeto e ajudam a disseminar conhecimento
e a consciência sobre a importância dos bens culturais.
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Mostra Audiovisual

O campo na telona
Arquivo – Rede Cultura Jovem

Os 15 documentários exibidos
na Mostra Competitiva foram produzidos por estudantes da região
em oficinas de audiovisual.
A premiação dos vencedores

▪ Filmes retratam cotidiano simples da vida rural

aconteceu no último dia da Mostra
(23). As quatro produções contempladas foram: “Sua Terra, Minha Vida”,
de Castelo com Melhor Filme pelo Júri
Popular; “Saudade da Minha Tropa”,
de Afonso Cláudio com Melhor Edição pelo Júri Oficial; “Simplicidade”,
de Itaguaçu com Melhor Roteiro pelo
Júri Oficial; e “No Tempo de Nona”, de
Vargem Alta com Melhor Filme pelo

2ª Mostra Capixaba
de Audiovisual Rural

Júri Oficial.
O objetivo da MCA Rural é resgatar o valor do homem do campo e promover a difusão audiovisual na região

Entre os dias 20 e 23 de outubro,
a cidade de Castelo foi palco da 2ª
Mostra Capixaba de Audiovisual Rural (MCA Rural). Durante o evento,
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jovens de 15 municípios da região
serrana do Espírito Santo puderam
mostrar suas produções audiovisuais. A programação da mostra contou

com exibição de longas-metragens,
Mostra Competitiva, Mostra Paralela, oficinas, bate-papos e apresentações culturais.

▪ Cenários bucólicos se transformaram em belas historias
sobre as comunidades do campo

serrana do Estado. O evento é uma
realização do governo do Estado, em
parceria com o Instituto Sincades e o

Os municípios de Castelo, Afonso Cláudio, Itaguaçu e Vargem Alta
tiveram as suas produções premiadas.

Sebrae-ES.
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