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epresentantes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Confea, um dos patrocinadores do 5o Setec 2010, 
atenderam centenas de visitantes, no estande da entidade. Miguel Madeira e Astra, apresentaram os serviços da entidade e Rdistribuíram livros do ‘Projeto Pensar o Brasil e Construir o Futuro da Nação’, onde constam estudos sobre formas de construção de 

u m a  n a ç ã o  s o b e r a n a ,  j u s t a ,  
d e m o c r á t i c a ,  s o l i d á r i a  e  c o m  
distribuição de renda, do ponto de vista 
dos engenheiros,  reforçando a  
importante participação do Confea, dos 
Creas, da Mutua e de outras entidades, 
no contexto.

“Estamos satisfeitos com o resultado do 
evento. Registramos em nosso estande 
mais de 300 visitas. Recebemos 
autoridades, como o secretário de 
Ciência e Tecnologia, Lucio Spelta, do 
representante do Ifes, Tadeu Pissinati, 
dos diretores do SINTEC-ES, de 
profissionais de engenharia e de 
estudantes da área, ”, informou o 
delegado regional, Miguel Madeira, que 
representou o Confea no evento.

bertura solene da 7a Semana de Ciência e 
Tecnologia foi realizada no Palácio Anchieta, Aem Vitória, na manhã do dia 19 de outubro de 

2010, com a ilustre presença do governador Paulo 
Hartung. O evento foi marcado por homenagens a 
autoridades  desenvolvedoras de projetos na área 
de Ciência e Tecnologia. Na ocasião, o SINTEC-ES 
foi representado por seu presidente, João Carlos de 
Souza, pelo secretário Kepler Eduardo e pelo diretor 
de Finanças, Heraldo Gonçalves Fogos. 

À noite, aconteceu a abertura da Semana de Ciência 
e Tecnologia do Serviço Social da Indústria, em sua 
unidade de Jardim da Penha. Durante o lançamento 
as homenagens às autoridades se repetiram e  
estudantes foram premiados. O evento contou com 
a participação especial de uma banda formada por 
integrantes do movimento indígena. O Sesi foi palco 
de eventos diversos, como a 5a Mostra de Ciência e 
Inovação, o 3º Circuito Metropolitano de 
Popularização da Ciência, o 14º Salão do inventor, a 
Mostra Inova Findes, a 16ª Mostra Internacional de 
Ciência pela TV - Ver ciência SNCT 2010, divididos 
em 138 estandes.  O  5º Seminário dos Técnicos 
Industriais teve seus minicursos e palestras para  técnicos industriais realizados em salas de aula, no mesmo local.  Segundo dados da 
assessoria de imprensa da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Sect-ES, 28 mil pessoas prestigiaram os eventos.

Solenidade no Palácio do Governo 

Abertura da Semana, no Sesi 

                   Discurso do governador Banda indígena Tupinikim/Guarani
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Um dos minicursos sobre Energia, no Auditório da Mecânica

Momento da palestra do secretário Márcio Félix Bezerra 

Licenciamento ambiental, no Miniauditório 1

Componentes da Mesa Redonda: Namy, Heraldo e Vânia
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Faculdade FABAVI
Desconto de 10% sobre as mensalidades dos cursos superiores e de 
pós-graduação
Telefone: (27) 3350-0018 - Site:www.fabavi.br

Faculdade Salesiana – Unidade Centro
Desconto de 10% nas mensalidades de graduação
Telefone: (27) 3331-8500 - Site: www.faculdadesalesiana.edu.br

Faculdade UNIVES/CONSULTIME
20% de desconto nos cursos tecnológicos e de graduação
Site: www.unives.edu.br

IMAGEM – Academia, Esporte e Estética 
Desconto de 12% no valor das mensalidades para uma atividade 
física e desconto de 10% em aulas de Ioga, Capoeira e outros 
serviços terceirizados da academia.
Telefone: (27) 3349-9518 

Perfil Treinamentos 
Descontos de 20% nas mensalidades
Telefone: (27) 3324-8846

Senac-ES
20 % de desconto nos cursos oferecidos pela instituição
Telefones: Vitória - Disque Cursos: (27) 3325-8311
                  Vila Velha - Disque Cursos: (27) 3229-5588
Site: www.es.senac.br

Selecta - Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 
Divulgação de oportunidades de emprego exclusivas para os 
Técnicos Industriais
Telefone: (27) 3041-6900 - Site: www.selecta-es.com.br

Sesc
Uso de todas as comodidades do sistema
Telefones: (27) 3222-8600 / (27) 3232-3100
Site: www.sesc-es.com.br

SOS Veterinária
Descontos de 20% em consultas gerais e até 10% em banho e tosa, 
cirurgias, internações e vacinas
Telefones: (27) 3339-0541 / (27) 8806-4423 (emergência)
Site: www.sosveterinariaes.com.br

UNIMED VITÓRIA 
Descontos de até 50% no valor das mensalidades comparado aos 
planos individuais da Unimed.
Telefones: 2124-2000 ou 3041-2121
Site: www.unimedvitoria.com.br

Academia Razões do Corpo
Desconto de 15% nas mensalidades
Telefone: (27) 3223-1537 - Site: www.razoesdocorpo.com

Centro Educacional Radier 
Descontos de 15% nas mensalidades para sócios e 10% para 
dependentes 
Telefone: (27) 3349-3384 - Site: www.radier.com.br

Centro Educacional UP
Descontos de 15% nas mensalidades para sócios e 
dependentes
Telefone: (27) 3325-1001 - Site: www.upvix.com.br

Clínica Psicológica Dr. Clésio de Oliveira Venâncio
Descontos de 50% na tabela do CRP
Telefone: (27) 3034-8812

Clínica Psicológica Dr.ª Nilma Ribas
Desconto de 40% nas consultas e 50% nos pagamentos 
mensais antecipados (conforme tabela do CRP)
Telefone: (27) 3222-9098 - Site: www.nilmaribas.com.br

Colégio Salesiano – Unidade Forte São João
Desconto de 10% no Ensino Fundamental e Médio
Telefone: (27) 3331-8566 - Site: www.salesiano.com.br

Clínica Odontológica “Volte a Sorrir”
Desconto de até 15% nos procedimentos
Telefones: (27) 3222-5196 (Vitória) / (27) 3229-6652 (Vila Velha)
               (27) 3328-5162 (Serra)  /  (28) 3521-7000 (Cachoeiro)

Consultório Odontológico Dr.ª Ludimila dos Santos Lima
Desconto de acordo com tabela no consultório
Telefone: (27) 3219-6876

Consultório Odontológico ODONTOHAPPY
Dr. Edival Bazzarella Fonseca
Desconto de 20% a 50% nos procedimentos
Telefones: (27) 3238-8865 (Serra) / (27) 3229-1772 (Vila Velha)
Site: www.odontohappy.com.br

Data Control
Desconto de até 60% em todas as unidades
Site: www.datacontrol-es.com.br

Equilíbrio Studio de Pilates
10% de desconto nas mensalidades
Telefone: (27) 3031-6973

Escola Técnica CEDTEC
20% de desconto nos cursos técnicos e de ensino médio 
profissionalizante
Telefone: (27) 3281-6993 - Site: www.cedtec.com.br
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