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“NO VAI E VEM DO MAR:

LÁ SE VÃO CEM ANOS DO SINDICATO DA ESTIVA”

JUSTIFICATIVA

Vem dos mares de água misteriosa, a inspiração para nosso carnaval. á anos 

atrás, um falcão mensageiro vindo da Itália, cruzou os céus do Brasil. 

Sobrevoou boa parte do Espírito Santo e com suas garras afiadas, lançou um 

pergaminho mo convés de um navio atracado no porto de Vitória. Era sinal de 

que os imigrantes italianos chegariam ao Brasil.

Miscigenação de um povo! Índios, negros e italianos geraram os braços fortes 

de nobres estivadores que contribuíram com a expansão do comércio e da 

indústria de Vitória. Os deixaram o suor encravado neste chão, fundado o 

morro alagoanos. 

Debaixo de sol e de chuva, todos os filhos do Espírito Santo, sob as bênçãos 

de Nossa Senhora da Penha e de São Benedito, carregaram sacarias de café 

para os porões de navios que iam dos portos de Vitória para todas as partes do 

mundo.

Noite! Fascinação! Os cassinos, piratas, malandros, boêmios, putas e amantes 

presentes no imaginário da vida noturna no porto.

As pedras do cais testemunharam o nascimento de uma instituição que veio 

para representar os interesses e desejos de toda uma categoria. Com isso, 

hoje é possível realizar investimentos e empréstimos através do Banco do 

Estivador.

É um orgulho o reconhecimento de Vitória através da exportação do ferro e da 

celulose, coroada com a criação do selo comemorativo de Vitória.

No balanço das ondas, o Novo Império é o albatroz dos mares. Vem pintar o 

chão da avenida do samba com as cores azul, branco e rosa e revelar toda a 

magia misteriosa dos mares bravios. No vai e vem do mar, o pavilhão 

encantado desta valorosa agremiação, abraça a história dos portos de Vitória e 

celebra os cem anos de Sindicato da Estiva. 

Carnavalesco Jorge Caribé



Texto Jeferson Pedro

SINOPSE

SETOR 1- MAR, MISTERIOSO MAR

Odoyá, Yemanjá! Diante dos olhos da grande mãe das águas profundas, 

surgem embarcações vindas de várias partes do mundo. Naus cruzam os 

oceanos e ligam homens a um só destino: Vitória, Espírito Santo, Brasil! No vai 

e vem do mar, é impossível não se encantar com toda beleza das Águas 

cristalinas que formam uma só corrente. Sereias, corais, cavalos-marinhos, 

seres marítimos e peixes das mais diversas espécies, seguem a travessia 

acompanhando a rota das grandes navegações até chegar ao Espírito Santo.

SETOR 2 – A MISCIGENAÇÃO ENLANÇA 

OS BRAÇOS DOS POVOS

Após muito tempo em pleno mar: é hora de atracar! Nas pedras do velho 

cais, anarquistas italianos se juntam aos negros e índios formando a 

miscigenação do Espírito Santo. Dia e noite, eles derramaram sangue e suor, 

deixaram encravados no chão a força de um povo que movimenta a vida nos 

portos, o comércio e a indústria gerando oportunidade de trabalho e renda para 

toda a sociedade. Era a mão de obra de um povo que lutou para ter o pão na 

mesa, mas que construiu uma grande cidade: Vitória!

Com os anos, os portos de Vitória receberam os nordestinos vindos do Estado 

de Alagoas. Assim que chegaram, os alagoanos fincaram-se num morro que 

mais tarde, recebeu o nome de Favela dos Alagoanos. 

Por uma feliz coincidência, o pavilhão do Novo Império tem as mesmas cores 

da bandeira do Estado, Espírito Santo, As palavras: “trabalho e confia” que 

estão bordadas na bandeira do Estado, foram escritas pelos braços desses 

valorosos homens, que juntaram a essência de suas origens, fazendo nascer, 

sob as águas do Cais, o povo Capixaba.



SETOR 3 – TUDO O QUE SE PLANTA DÁ: 

MATÉRIA PRIMA DE VITÓRIA

No solo fértil, os homens trabalhavam na plantação e na colheita de tudo 

o que havia. A economia de Vitória sempre foi baseada nas atividades da 

exportação e importação que só foi possível, através do porto. Terras 

capixabas, o café, o milho, o algodão a celulose extraída dos pinheiros de 

eucalipto, as rochas ornamentais como mármore e granito, a exploração de 

petróleo e gás natural, contribuíram para o crescimento da economia de Vitória. 

Entre guindastes, balanças e container, capixabas abasteciam os navios com 

fartos carregamentos de matéria prima que era lançada na terra abençoada 

pelo Espírito Santo. 

SETOR 4 – É TEMPO DE CELEBRAR! 

100 ANOS DO SINDICATO DA ESTIVA DE VITÓRIA!

As lagrimas de olhos marejados vão se juntar as águas do velho cais, 

neste mar de emoção que o Novo Império vem cantar;  com as bênçãos de 

Nossa Senhora da Penha, as baianas giram na avenida: é tempo de 

celebração.  São cem anos do Sindicato da Estiva do Espírito Santo, que 

nasceu para representar os interesses de uma categoria que deu o sangue e o 

suor pela construção de um patrimônio imensurável:  Vitória!!!!!!

 O transporte marítimo trouxe a essência de um povo aguerrido que quis 

ser grande, que quis a vitória. Graças a esse povo, hoje é possível realizar 

investimento e empréstimos através do Banco do Estivador. 

É bonito ver as águas do cais batendo nas pedras. É bonito dar valor a 

este chão. É bonito ter a proteção de São Benedito. É muita emoção para um 

só coração. Vamos Novo Império! Chegou à hora de render essa linda 

homenagem ao sindicato da estiva do Espirito Santo, homenageando assim 

cada capixaba que nasceu e viveu nesse chão.

FIM
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ORGANOGRAMA

COMISSÃO DE FRENTE 

(O FALCÃO MENSAGEIRO)

Guardiões do casal

1º CASAL DE MS E PB 

(O MAR INPIRADOR)

Guardiões do casal

1ª ala – No vai vem do mar 

1ª - MUSA SEREIA

FABIOLA MONTEIRO

PEDE – PASSAGEM
OS LEÕES PROTETORES DA COROA

2ª MUSA A Jóia da Coroa

DANIELA FLAVIA



CARRO ABRE – ALAS 
(ABERTURA DOS PORTOS)

 

2ª ala – Índios nativos 

3ª ala – Negros africanos 

4 ª ala- Anarquistas italianos 

RAINHA: RAYANI ROSA    E    MADRINHA: FERNANDA PASSON

FANTASIA: O SOLO CAPIXABA RECEBE O POVO DO NORTE

(VIVA O NORDESTE)

5ª ala Bateria – nordestinos Alagoanos 

CARRO DE SOM

6ª ala passistas – Povo Nordestino 

7ª ala – Formação dos primeiros estivadores 

3ª – MUSO  GUERREIRO DA TERRA

ANDERSON LUPPI

2º CARRO ALEGÓRICO
(MORRO DOS ALAGOANOS)

8ª ala – café 

9ª ala – milho

10ª ala – trigo 

11ª ala – algodão 

12ª ala – celulose 

13ª ala – ferro 

4ª - MUSA PIRATA INGLER FRAGA

5º MUSO PIRATA WILSON ...........

3º CARRO ALEGÓRICO
(O TRABALHO DA ESTIVA)

16ª ala - O padroeiro  São Benedito 



15ª ala baianas – A padroeira NSª da Penha

2º CASAL DE MS E PB

(A FÉ DO ESTIVADOR)

14ª ala –  Banco DO ESTIVADOR

17ª ala –  Estivador EM COMEMORAÇÃO

18ª ala- O selo de 100 anos DO SINDESTIVA

19ª ala- velha guarda 

6ª MUSA PARABÉNS 100 ANOS

CLARISSA OLIVEIRA

4º CARRO ALEGÓRICO
(O CENTENÁRIO DO SINDICATO 

DOS ESTIADORES)

21 ª ALA COMPOSITORES

RETORNO DA BATERIA
20ª ala – diretoria (O ESTIVADOR NO SECULO XXI)


