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Pedra Azul é o 
cenário do Encontro 
de Inverno 2016

Unilog é a 
campeã da Copa 
Sincades 2016
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Governador Paulo Hartung participa 
do Encontro Nacional da Cadeia 
do Abastecimento em São Paulo P03
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Nesta edição de 
2016 da Revista 
Sincades, apre-
sentamos uma 
série de ações 
realizadas com 
foco nos cola-
boradores das 
empresas as-
sociadas, a fim 

de qualificá-los e mo-
tivá-los. Um profissional 

motivado produz muito mais 
e isso impacta diretamente no 

crescimento e desenvolvimento 
das empresas.

E não é só isso. Entre os me-
ses de junho e agosto, promove-
mos a 8ª Copa Sincades, que neste 
ano contou com a participação de 
14 empresas atacadistas e parcei-
ras. As novidades ficaram por conta 
das atividades de integração, que 
envolveram as famílias dos joga-
dores, e da mudança dos dias dos 
jogos, que passaram a ser reali-
zados aos sábados pela manhã.

O Concurso Literário de 2016 
veio com o tema ‘Pátria: União de 
Todos’, e o objetivo foi envolver 
colaboadores das empresas as-
sociadas e seus familiares numa 

reflexão sobre nosso país e exer-
citar a leitura e a escrita.

Não posso deixar de citar, tam-
bém, o nosso tradicional Encon-
tro de Inverno, realizado em Pe-
dra Azul, que reuniu associados 
num momento de integração, la-
zer e descanso.

Por fim, registrar a participa-
ção do nosso Governador Paulo 
Hartung no Encontro Nacional da 
Cadeia de Abastecimento (Enacab) 
realizado pela ABAD em São Paulo.

Isso e muito mais você pode 
conferir nas próximas páginas. 
Boa leitura!
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Idalberto Moro
Presidente
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Participação do Governador 
na Enacab destaca o Espírito 
Santo no cenário nacional

A participação do governador do 
Estado, Paulo Hartung, na aber-
tura do Encontro Nacional da Ca-
deia de Abastecimento (Enacab), 
realizada pela Associação Brasi-
leira de Atacadistas e Distribui-
dores de Produtos Industrializa-
dos (ABAD) no dia 08 de agosto, 
em São Paulo, resultou na con-
firmação da vinda de empresas 

atacadistas e distribuidoras para 
o Espírito Santo. 

Em sua fala, Paulo Hartung 
ressaltou a importância econô-
mica do segmento para a econo-
mia nacional e destacou política 
capixaba de atração das empre-
sas atacadistas e distribuidoras. 
“O Espírito Santo está de braços 
abertos para as empresas que 

quiserem se instalar e investir 
no Estado”, disse.

“A fala do governador e a 
sua participação no evento fo-
ram fundamentais para que as 
empresas olhassem para o Es-
pírito Santo de forma diferente 
como opção para investir”, des-
tacou Idalberto Moro, presiden-
te do Sincades.

Convenção Abad

Presidente 
do Sincades, 
Idalberto Moro; 
Governador do 
Espírito Santo, 
Paulo Hartung; 
Presidente da 
Abad, José do 
Egito Frota 
Lopes Filho; e 
Secretário de 
Desenvolvimento 
do Estado, José 
Eduardo Faria 
de Azevedo
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Integração Integração

Encontro de Inverno 
reúne associados e 
familiares em Pedra 
Azul em sua 14ª edição

O segmento atacadista e distri-
buidor do Espírito Santo se reu-
niu para um momento de confra-
ternização e descanso, no frio das 
montanhas capixabas entre os dias 
22 e 24 de julho. O 14º Encontro 
de Inverno foi realizado na Pou-
sada Pedra Azul, em Domingos 
Martins, e contou com a presen-
ça de mais de 100 pessoas, entre 
associados e seus familiares. Com 

programação especial, o evento 
teve o tradicional tombo da po-
lenta, música animada com du-
plas sertanejas e a Banda Fator X.

“A cada ano, na oportunidade 
deste encontro, podemos confra-
ternizar, desfrutar de momentos de 
lazer, e ainda comemorar todas as 
conquistas alcançadas pelo setor. 
Esse evento já se tornou referên-
cia junto às empresas associadas 

e tem como principal objetivo con-
gregar a classe empresarial do 
segmento atacadista e distribuidor 
com seus familiares, autoridades, 
empresas e instituições e convida-
dos em geral, criando um ambien-
te favorável para integração e tro-
ca de ideias, desfrutando das bele-
zas naturais da região”, destacou o 
presidente do Sincades e anfitrião 
do evento, Idalberto Moro.
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Concurso Literário aborda a 
Pátria como tema nesta edição

Workshop reúne profissionais 
de RH no auditório do Sincades

Motivação 
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As inscrições para a oitava edição 
do Concurso Literário estão aber-
tas até o dia 31 de agosto. Este 
ano, os colaboradores do seg-
mento atacadista e seus familia-
res podem escrever textos com o 
tema “Pátria: União de Todos”. O 
projeto tem o objetivo de incenti-
var a reflexão e o hábito da leitu-
ra e da escrita. As inscrições po-
dem ser feitas no site www.pro-
gramaconviver.com.br/concurso.

Os textos são divididos em três 
categorias.  As crianças de 6 a 11 

anos podem fa-
zer uma narra-
tiva, os jovens de 
12 a 17 anos es-
crevem uma poe-
sia e os adultos 
podem escrever 
uma crônica com 
o tema proposto. 
Todo o material 
produzido pelos 
participantes será avaliado por uma 
comissão formada por membros 
da Academia Espírito-santense de 
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Com o objetivo de revitalizar e es-
tabelecer novas práticas para o 
trabalho de profissionais de gestão 

de Recursos Humanos, o Sinca-
des realizou, no dia 13 de julho, o 
Workshop “Coaching para RH”. Na 

oportunidade, foram apresentadas 
noções de planejamento pessoal 
e organizacional, registro de so-
luções, planos de ações, agenda 
positiva, entre outras questões 
peculiares da área de atuação.

Dinâmico, com aplicações 
práticas e com diversas ferra-
mentas de grande relevância, o 
Workshop foi apresentado pelos 
facilitadores Isabel Marreiro, Ka-
rine Zanon e Marcos Mastins de 
Oliveira, no auditório do Sinca-
des, em Vitória.

Letras. Os textos selecionados se-
rão divulgados na Revista da AEL – 
Edição 2016 e receberão prêmios. Esporte e integração: Unilog é a grande 

campeã da Copa Sincades 2016

O objetivo da competição é integrar o setor atacadista e distribuidor por 
meio da prática saudável do esporte.

A oitava edição da Copa Sincades 
2016, realizada pelo Sincades, por 
meio do Programa Conviver, foi 
realizada no Green Ball Sport Cen-
ter, na Serra, durante dois meses. 
Este ano, 14 empresas participa-
ram da competição, que terminou 
no dia 06 de agosto e teve como 
campeã a empresa Unilog. A se-
gunda e terceira colocadas na com-
petição foram as empresas Moto-
ciclo e JJanox, respectivamente.

Além do título de grande 
campeão, os times participantes 

concorreram a outras premiações, 
como o artilheiro do campeonato, o 
melhor goleiro, a torcida mais ani-
mada e a equipe mais disciplinada. 
Além do reconhecimento, os ven-
cedores ganharam troféus e me-
dalhas personalizadas.

Este ano, a Copa foi reformula-
da e teve algumas mudanças liga-
das à disputa. Para participar, os 
colaboradores precisaram ter mais 
de um ano de registro na empresa 
e comprovaram não ser federados 
a nenhuma Federação de Futebol 

do Espírito Santo. Além disso, os 
jogos foram realizados aos sába-
dos pela manhã, envolvendo tam-
bém os familiares dos jogadores, 
que puderam participar, vibrar e 
torcer pela sua equipe. 

O objetivo da competição é inte-
grar o setor atacadista e distribui-
dor por meio da prática saudável do 
esporte, incentivando o relaciona-
mento do Sincades com seus asso-
ciados e parceiros e entre as pró-
prias empresas, visando o contato 
nos âmbitos comercial e pessoal.

Programa Conviver

Estrela Vidros

JJanox

Ótima Atacado
Oncovit Climario

T-Brasil

Isapa

Cedisa

Fio e FerroAtacado São Paulo
Extrafruti

Motociclo

Wine

Unilog
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Aconteceu!

BENEFÍCIOS DO SESC
Os colaboradores de empresas associadas ao Sincades também podem usufruir 
dos benefícios do Serviço Social do Comércio (Sesc). São vantagens que possi-
bilitam ao trabalhador uma melhoria na qualidade de vida e que podem ser uti-
lizadas também pela família.  Para aderir aos benefícios disponibilizados, basta 
enviar um e-mail para beneficios.sesc@sincades.com.br solicitando uma visita 
para receber informações sobre a parceria.

RESSOCIALIZAÇÃO
O Sincades  e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) assinaram 
um convênio para viabilizar a inserção de detentos no mercado 
de trabalho, por meio das empresas associadas ao Sindicato. As 
empresas podem contratar cidadãos que cumprem pena no re-
gime semi-aberto em unidades prisionais do Espírito Santo. As 
instituições que se interessarem podem entrar em contato dire-
tamente com a Sejus, informando serem associadas ao Sincades.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sincades realizou mais uma Assembleia Geral Extraordinária, 
oportunidade em que foram repassadas informações aos asso-
ciados sobre a programação de eventos para o segundo semes-
tre de 2016; assuntos tributários, como alterações nos bene-
fícios atacadistas, substituição tributária e renovação dos cre-
denciamentos como Contribuinte Substituto; e assuntos gerais.

VENDEDORES EXTERNOS E MOTORISTAS DO COMÉRCIO
Mais de cinquenta colaboradores de empresas associadas ao Sincades 
se reuniram para uma palestra com o advogado e consultor Dr. Marcelo 
Alvarenga para receberem informações sobre as categorias específicas 
de vendedores externos e motoristas do comércio. Durante o evento, 
foram apresentadas informações sobre enquadramento sindical, deta-
lhes da Convenção Coletiva das duas categorias e orientações gerais.

DESAFIOS VENDA MAIS
Em sua quarta edição, o Ciclo de Palestras “Desafios Venda Mais”, reali-
zado pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito San-
to (Sincades), irá trazer reflexões sobre como encarar os obstáculos que 
a vida pessoal e profissional impõe até alcançar a vitória. Com três pa-
lestras ao longo do segundo semestre, o evento receberá Prof. Jair, Má-
rio Sérgio Cortella e Leandro Karnal.


