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Alto Guandu tem mais de
R$ 2 milhões de investimento

E o asfalto chegou ao bairro Alto
Guandu: mais de R$ 2 milhões de
investimento para a comunidade
Cidade, página 3

Estado contrata 190
leitos para à Covid-19

O Governo do Estado anuncia contratualização
de mais 190 leitos para combate à Covid-19

 Por: Luciana Almeida,
Thaísa Côrtes e foto de

Hélio Filho

O Governo do Esta-
do o segue ampliando o
número de leitos hospi-
talares disponíveis para
o tratamento de pacien-
tes suspeitos ou confir-
mados para o novo Co-
ronavírus (Covid-19).
Na quarta-feira, dia 20,
o governador Renato
Casagrande (PSB)
anunciou a contratualiza-
ção de mais 40 leitos de
Unidade Terapia Inten-
siva (UTI) e 150 de en-
fermaria no Vila Velha
Hospital. Com isso, o
estado do Espírito Santo
ultrapassa a marca de

mil leitos exclusivos para
a Covid-19.

Em visita às instala-
ções do hospital, Casa-
grande falou sobre o
esforço do Governo do
Estado para ampliar a
rede de atendimento
aos pacientes.  “Nas
próximas horas a gente
começa a usar 190 lei-
tos para o tratamento da
Covid-19, sendo 40 de
UTI. É muito mais que
um hospital de campa-
nha. Além de ser uma
estrutura já toda mon-
tada e com os profissi-
onais de saúde. É uma
segurança para quem
depende do leito”, afir-
mou o governador.
Pandemia, página 2

Saae instala
lavatórios no centro
de Baixo Guandu

O primeiro lavatório foi instalado na avenida Carlos de Medeiros, no Centro - Cidade, página 3
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O Ministério Público
do Estado do Espírito
Santo (MPES), por meio
da Força-Tarefa para
Acompanhamento da
Pandemia do Novo Co-
ronavírus e Fiscalização
das Ações Empreendidas
pelos Órgãos Públicos
Estaduais e Municipais
Capixabas (FTCovid-
19), e o Ministério Públi-
co do Trabalho no Espí-
rito Santo (MPT-ES)
reuniram-se na terça-fei-
ra, dia 19, por videocon-
ferência, com os Pro-
cons municipais da Re-
gião Metropolitana da
Grande Vitória (GV):
Vitória, Vila Velha, Ser-
ra e Cariacica, com o
Procon Estadual e com

as Vigilâncias Sanitárias
dos municípios. O obje-
tivo foi alinhar e incre-
mentar a fiscalização da
obrigatoriedade da ob-
servância dos decretos e
portarias estaduais e
municipais de combate à
Covid-19, com a finalida-
de de instruir os proce-
dimentos instaurados nas
Promotorias de Justiça.

Ficou estabelecido
que serão fiscalizados
todos os estabelecimen-
tos comerciais e o trans-
porte público coletivo. A
operação será periódica
nos municípios e com al-
vos pré-definidos, con-
forme a demanda da lo-
calidade, e terá também
um viés pedagógico de

MPES, Procons e Vigilâncias
Sanitárias incrementam fiscalização
de decretos e portarias da Covid-19

conscientização da soci-
edade, diante da pande-
mia de Covid-19.

Na segunda-feira de
cada semana, os órgãos
de fiscalização enviarão
um relatório circunstan-
ciado ao MPES, de-
monstrando todas as pro-
vidências que foram ado-
tadas. Conforme a de-
manda local e as regras
constantes nos decretos
e portarias estaduais,
haverá a escolha de no-
vos alvos, como forma de
mitigar ao máximo o des-
cumprimento das referi-
das regras. O mesmo
deve ocorrer em relação
ao transporte coletivo,
com fiscalizações nos
terminais do Transcol.

Por Clarimundo Flôres

A sanitização de cal-
çadas e áreas abertas ou
fechadas com uso de
água sanitária, apesar de
garantir a efetiva higie-
nização quando correta-
mente aplicado, tem efei-
to de pouca durabilidade,
exigindo uma constante
manutenção. A Associa-
ção dos Controladores
de Vetores e Pragas Ur-
banas (Aprag) alerta
para o impacto reduzido
das ações em áreas pú-
blicas.
- Pensando em limpeza
de calçadas e áreas
abertas, pode significar
uma ação com grau de
efetividade de pouco im-
pacto. Já em área fecha-
das, principalmente em
residências, há necessi-
dade de constante ma-
nutenção, à medida que
o local higienizado volte
as estar exposto a possí-
vel contaminação - avi-
sa o vice-presidente da
Aprag, o biólogo Sérgio
Bocalini.

Apesar dessas limita-
ções, Bocalini reafirma a
importância do uso do
produto na sanitização
das superfícies, capaz de
reduzir a carga microbi-
ana em níveis seguros
para a saúde humana.

- A água sanitária é
um importante produto
destinado a higienização
e sanitização, pois possui
ação em diversos mi-
crorganismos, reduzindo
a carga microbiana no-
civa em níveis seguros
para saúde humana e de
outros animais. Além de
tudo, é um produto de
fácil manuseio e de va-
lor acessível à maior par-

Uso da água sanitária
em áreas públicas
tem efeito limitado

te da população - ressal-
ta o presidente da Aprag.

Segundo o biólogo, é
necessário tomar algu-
mas medidas importan-
tes antes de aplicar o
produto nas superfícies.
Ele destaca a retiradas de
possíveis resíduos sólidos
destes locais, além da
gordura. Desta forma,
garante-se o efeito ade-
quado da água sanitária.
- Deve-se sempre seguir
rigorosamente as orien-
tações presentes no ro-
tulo do produto, desta
foram garantindo segu-
rança para o usuário. Se
necessária a diluição,
está deve ser realizada
seguindo as recomenda-
ções do fabricante, fa-
zendo uso de um balde e
com a utilização de luvas,
proceder a aplicação
manual com o auxílio de
um pano nas superfícies
presentes no imóvel -
aconselha Bocalini.

Ele também ressalta a
necessidade de que du-
rante a aplicação as áre-
as estejam arejadas,
mantendo portas e jane-
las abertas, garantido
uma boa circulação de ar.
- Crianças, idosos e pes-
soas com problemas res-
piratórios não devem
permanecer no ambien-
te durante a aplicação.

Outra dica do espe-
cialista é sempre estar
atento sobre a origem do
produto adquirido. Ele
destaca observar se a
marca escolhida conta
com registro da Anvisa.
- Caso não haja água
sanitária, ela pode ser
substituída por produtos
como saponáceos (sa-
bões e detergentes) e
desinfetantes.

Se puder, Fique em Casa

Por: Luciana Almeida,
Thaísa Côrtes e foto

de Hélio Filho

O Governo do Esta-
do o segue ampliando o
número de leitos hospi-
talares disponíveis para
o tratamento de pacien-
tes suspeitos ou confir-
mados para o novo Co-
ronavírus (Covid-19).
Na quarta-feira, dia 20,
o governador Renato
Casagrande (PSB)
anunciou a contratuali-
zação de mais 40 leitos
de Unidade Terapia In-
tensiva (UTI) e 150 de
enfermaria no Vila Ve-
lha Hospital. Com isso,
o estado do Espírito
Santo ultrapassa a mar-
ca de mil leitos exclusi-
vos para a Covid-19.

Em visita às instala-
ções do hospital, Casa-
grande falou sobre o
esforço do Governo do
Estado para ampliar a
rede de atendimento
aos pacientes.  “Nas
próximas horas a gente
começa a usar 190 lei-
tos para o tratamento da
Covid-19, sendo 40 de
UTI. É muito mais que
um hospital de campa-
nha. Além de ser uma
estrutura já toda mon-
tada e com os profissi-
onais de saúde. É uma
segurança para quem
depende do leito”, afir-
mou o governador.

Casagrande lem-
brou que o Espírito San-
to chega nesta semana
a 476 leitos de UTI ex-
clusivos para tratamen-
to do coronavírus. Ao
todo, serão mais de mil
leitos para combate ao
coronavírus. “Leitos de
UTI salvam vidas, mas
não salvam todas. O
que salva vidas é o iso-
lamento e o distancia-
mento social”, refor-
çou.

Os leitos, já regula-

Estado contrata 190
leitos para à Covid-19

dos, são do Sistema
Único de Saúde (SUS)
dentro da rede privada
para atender a todo Es-
tado e fazem parte da
terceira fase de expan-
são de leitos do Espíri-
to Santo, denominada
“Programa Leitos para
Todos”. O valor esti-
mado do quantitativo
mensal é de R$
4.977.900,00 para a
contratação desses 190
novos leitos.

De acordo com o
secretário de Estado da
Saúde, Nésio Fernan-
des, essa expansão do
número de leitos faz
parte de uma estratégia
que prioriza a qualida-
de na atenção. “O pa-
ciente Covid é um pa-
ciente complexo, já que
é uma doença nova e
exige um hospital com
alta oferta assistencial,
com qualidade clínica e
é isso que estamos ofer-

tando à população ca-
pixaba”, afirmou.

Nésio Fernandes
disse ainda que esta
data é marcante pelo
fato de o Espírito Santo
ultrapassar a marca de
mil leitos de enfermaria
e UTI disponíveis para
Covid-19. A soma leva
em consideração os 251
leitos contratualizados
pela Secretaria da Saú-
de (Sesa), publicados
no Diário Oficial do Es-
tado. Além dos 190 lei-
tos do Vila Velha Hos-
pital, foram anunciados
11 leitos do Hospital e
Maternidade São Fran-
cisco de Assis, 15 lei-
tos do Hospital São Luiz
e 35 leitos do Hospital
Meridional São Mateus.

Com os já 793 leitos
disponibilizados, o Espí-
rito Santo chega à ofer-
ta de 1.044 leitos para
o atendimento de Co-
vid-19.

Programa
A portaria nº 071-R, de

26 de abril de 2020, insti-
tuiu no âmbito do Plano de
Atenção Hospitalar Covid-
19 o “Programa Leitos
Para Todos”, que visa à
expansão de leitos no Es-
tado. O programa tem por
estratégia a qualificação e
reestruturação da rede de
atenção à saúde e fortale-
cimento do papel da regu-
lação do Estado, visando à
garantia do acesso à aten-
ção hospitalar a todos os
pacientes que desenvol-
vam formas graves da do-
ença. “Com o programa,
a Secretaria da Saúde visa
à ampliação de oferta de
leitos de forma regionaliza-
da ao atendimento à Co-
vid-19, e à garantia do
acesso a atenção hospita-
lar”, explicou o subsecre-
tário de Estado de Regu-
lação, Controle e Avalia-
ção em Saúde, Gleikson
Barbosa.
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O Serviço Autônomo
de Água e Esgoto
(Saae), de Baixo Guan-
du, está colocando à dis-
posição da população
quatro lavatórios no
Centro da cidade. Bati-
zado de Operação de
Desinfecção – Corona-
vírus, não é só uma Gri-
pezinha, o primeiro de-
les foi instalado no dia
15, na avenida Carlos de
Medeiros, em frente ao
Camelódromo.

O segundo ficará
próximo à praça São
Pedro, nas imediações
da Lotérica Guandu e
Restaurante Barbosa.

O terceiro, também
na avenida Carlos de
Medeiros, será instalado
próximo à agência da
Caixa Econômica Fede-
ral (CEF).

O quarto, provavel-
mente, ficará na calça-
da do antigo escritório
do Saae, junto ao ponto
de ônibus, na avenida 10
de Abril. Até o final da
próxima semana, todos
deverão estar definitiva-
mente instalados.

Desde que foi confir-
mada a pandemia do
Covid-19, o Saae de
Baixo Guandu vem to-
mando medidas de pre-
venção para evitar o
contágio pelo Coronaví-
rus, seja entre seu públi-
co interno, seja entre o
externo. Disponibilizar
esses recursos à popu-
lação que precisa ir às
ruas em tempos de pan-
demia era um desejo
tanto do prefeito do mu-
nicípio, Neto Barros
(PCdoB), quanto do di-
retor do Saae Luciano
Magalhães.

“Assim como o Saae
e a Prefeitura tomaram
a iniciativa de isentar da
tarifa de água aquelas
famílias com consumo
abaixo de dez mil litros
por mês, hoje colocamos
em prática mais um pro-
jeto inserido nessa fren-
te de combate ao Coro-
navírus”, diz Luciano.

‘Adoção’
Tão logo começaram

os preparativos da ins-
talação do primeiro la-
vatório, na avenida Car-
los de Medeiros, os co-
merciantes do Cameló-
dromo tomaram a inici-
ativa de oferecer a re-
posição do sabonete lí-
quido, fazendo assim
uma espécie de ‘adoção’

Saae instala lavatórios
no centro da cidade

No combate
ao covid-19
o Saae
instalou
lavatórios no
centro da
cidade de
Baixo
Guandu.

O primeiro
lavatório foi
instalado na

avenida Carlos
de Medeiros,

no Centro

do lavatório colocado
naquela área. Uma co-
laboração que deverá se
estender a todos os la-
vatórios, considerando a
necessidade de as pes-
soas higienizarem as
mãos com a maior fre-
quência possível, princi-

palmente em espaços
públicos.

Baixo Guandu foi um
dos municípios capixa-
bas que mais demora-
ram a ter o primeiro
caso de contaminação
pelo Covid-19. No en-
tanto, pelos números

atualizados pela Secre-
tária Municipal de Saú-
de, já são 30 os casos
confirmados, com uma
morte anotada.

Por isso, a recomen-
dação das autoridades
sanitárias é a de que os
guanduenses só devem
ir às ruas em casos de
extrema necessidade,
ainda assim tomando to-
das as precauções de
proteção, como o uso da
máscara facial, a dis-
tância mínima de um
metro e meio de outra
pessoa e a higienização
das mãos e objetos.

O Saae de Baixo
Guandu disponibiliza à
população vários meios
de contato, entre eles,
os telefones (27) 3732-
1117 e (27) 9 9261-8935
e nas redes sociais dis-
ponível no site do Saae
de Baixo Guandu.

Os moradores do
bairro Alto Guandu estão
radiantes com a chega-
da das obras de pavi-
mentação de 9 ruas na-
quela comunidade, um
investimento de R$ 2,07
milhões que realiza o
grande sonho do fim da
lama e da poeira – 100%
do bairro está sendo be-
neficiado.

Mais um compromis-
so assumido e cumprido
pela gestão municipal,
que já está trabalhando
no Alto Guandu desde o
final do março, com as
obras avançando a cada
dia – 80% das ruas es-
tão recebendo pavimen-
tação asfáltica e o res-
tante em blocos.

“O bairro Alto Guan-
du estará 100% pavi-
mentado com estas
obras, que estarão con-
cluídas dentro de mais
120 dias. O dinheiro está
em caixa para todo o
conjunto da pavimenta-
ção e dentro em breve os
moradores locais estarão
usufruindo da tão sonha-
da modernidade”, disse

Alto Guandu tem mais de
R$ 2 milhões de investimento
E o asfalto chegou

ao bairro Alto
Guandu: mais de
R$ 2 milhões de

investimento para
a comunidade

ontem o prefeito Neto
Barros.

Os bairro e ruas de
Alto Guandu que estão
recebendo pavimenta-
ção: Bernardino, Montei-
ro, José do Patrocínio,

Nestor Gomes, Jerônimo
Monteiro, Domingos
Martins, Júlio Benevides,
rua marginal à BR-259
(acesso ao bairro pela
rodovia) e ruas Projeta-
das I e II.

A Vale entregou no
domingo, dia 17, ao hos-
pital Dr. João dos San-
tos Neves, de Baixo
Guandu, mais um carre-
gamento de materiais
destinados à luta contra
o Covid-19, todos de
grande importância para
a segurança dos profis-
sionais que ali trabalham
e também para ampliar
o atendimento aos usuá-
rios.

Os Equipamentos de
Proteção Individual
(EPIs) que foram entre-
gues ao Hospital, lem-
brando que no final do
mês de abril, a Vale já ti-
nha doado à instituição
95.000 luvas. Foram:
3.400 aventais, 24.000
unidades de luvas, 2.000
máscaras N95, que con-
ferem mais segurança e
proteção aos profissio-
nais que estão na linha de
frente e 2.400 Kits de
testes do Covid-19.

O diretor geral do
hospital Fábio Bastiane-
lle explicou que todos

estes materiais são mui-
to importantes no traba-
lho diário do hospital, con-
ferindo mais segurança
aos profissionais de saú-
de que estão na linha de
frente no combate à pan-
demia de Coronavírus.

O diretor esclareceu
também que os 2.400 kits
de testes de Covid-19
serão utilizados naqueles
pacientes que dão entra-
da no pronto-socorro do
hospital, apresentando
quadro moderado ou gra-
ve que sugere a conta-
minação pela doença.
Esta testagem ajudará a
fazer uma triagem mais
apurada de quem deve
ser ou não internado, já
que o resultado do teste
é rápido.

“Este reforço nos
nossos materiais é impor-
tante e fica aqui registra-
do nosso agradecimento
à Vale, que também está
fazendo doações a vári-
os outros hospitais do
estado do Espírito San-
to”, afirmou o diretor.

Vale fez a doação de mais materiais ao hospital
de Baixo Guandu na luta contra o Covid-19

Vale doa EPIs
para hospital de
Baixo Guandu
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Comunicado
“GVS CONSTRUÇÕES
URBANIZAÇÃO E
TRANSPORTES LTDA”  torna
público que requereu da SEDUMA,
através do Processo nº 9105/2019,
a Licença de Regularização - LAR,
para fabricação de estruturas de
pré-moldado de cimento, gesso e
lama do beneficiamento de rochas
ornamentais na localidade de Rod.
BR 259, Km 41, Catua, Colatina/ES.

Os quatro distritos do
município de Baixo
Guandu vão receber, nos
próximos dias, ambulân-
cias 0km para atendi-
mentos de emergência,
ficando 24 horas por dia
à disposição dos mora-
dores.

As ambulâncias já
chegaram em Baixo
Guandu e serão entre-
gues assim que a docu-
mentação estiver regula-
rizada, o que deve ocor-
rer já nos próximos dias,
conforme explicou na
segunda-feira, dia 18, a
secretaria municipal de
Saúde.

As cinco ambulânci-
as custaram cerca de R$
400 mil e duas delas fo-
ram destinadas ao muni-
cípio de Baixo Guandu
por meio de emenda par-
lamentar do deputado

Prefeitura de BG
adquire ambulâncias
para a sede e distritos

A prefeitura de Baixo Guandu adquiriu cinco
ambulâncias 0km para atender 24h os distrito

estadual Dary Pagung
(PSB). As três outras
ambulâncias foram com-
pradas com recursos
próprios.

“A gestão está equi-
librada financeiramente
e esta aquisição vai dar
segurança, na área da
saúde aos moradores,
garantindo o atendimen-
to de urgência 24 horas
por dia com veículos no-
vos”, explicou o prefeito
Neto Barros (PCdoB).

As comunidades de
Alto Mutum Preto, km
14, Vila Nova do Bana-
nal e Ibituba vão receber
quatro ambulâncias e a
quinta adquirida ficará na
sede, atendendo aos mo-
radores de toda cidade
incluindo Mascarenhas,
que é o bairro mais dis-
tante do pronto socorro
do hospital.

O Hospital e Mater-
nidade São José, em Co-
latina, é uma das entida-
des de saúde que vai par-
ticipar da Semana Mun-
dial de Doação de Leite
Humano com comemo-
rações virtual entre os
dias 19 a 25 de maio.

A Semana Mundial
de Doação de Leite Hu-
mano acontece com co-
memorações virt aconte-
ce neste período, a Se-
cretaria da Saúde (Sesa)
participa de ações cole-
tivas virtuais, realizada
pela Rede Brasileira de
Bancos de Leite Huma-
no (rBLH-Br), com to-
dos os estados do País.

O primeiro encontro
ocorreu na tarde de ter-
ça-feira, dia 19, quando
foi lançada a campanha
“Doe leite materno. Nes-
sa corrente pela vida,
cada gota faz a diferen-
ça”, do Ministério da
Saúde, marcando o início
das comemorações.
Nesta sexta-feira, dia 22,
a Rede Capixaba do
Banco de Leite Huma-
no realizará uma apre-
sentação com a temáti-
ca “Revisando o passa-
do, construindo o presen-
te”, com depoimentos de
profissionais da saúde e
doadoras que reforçam a
importância da doação
de leite materno.

Este ano, entre os
meses de janeiro a abril,
o estado do Espírito San-
to contou com 1.037 do-
adoras, coletando
2.861,3 litros de leite hu-
mano e atendendo 671
recém-nascidos interna-
dos na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI).
No mesmo período de
2019, o Estado tinha
1.245 mães doadoras,
2.287,6 litros de leite e
746 bebês alimentados
com leite doado.

A coordenadora da
Área Técnica de Saúde
da Criança da Sesa, a
pediatra Edna Vaccari,
destaca que o aleitamen-
to materno é a forma
mais efetiva de comba-
ter a morbimortalidade
infantil e desenvolver di-
versos benefícios para a
mãe e o bebê. “A ama-
mentação fortalece o vín-
culo da mãe com o bebê,
melhora a saúde da mu-
lher, promove o cresci-
mento e desenvolvimen-
to saudável da criança e
reduz a morbimortalida-
de infantil”, disse.

Hospital São José aceita
doação de leite humano

O Hospital
São José,
de Colatina,
participa
da Semana
Mundial
de Doação
de Leite
Humano
entre os
dias 19
a 25
de maio.

Durante o período de
distanciamento social
enfrentado no Espírito
Santo devido à pandemia
do novo Coronavírus
(Covid-19), as doações
de leite materno diminu-
íram e muitas mães fica-
ram com receio de rece-
ber funcionários da Rede
Capixaba do Banco de
Leite Humano.

A coordenadora do
Centro de Referência
Estadual de Banco de
Leite Humano, Mônica
Barros de Pontes, afirma
que foi necessário reali-
zar suporte telefônico e
ações nas redes sociais
para reforçar junto à po-
pulação o manual de
boas práticas da equipe.

Mônica de Pontes
lembra que para ser do-
adora é preciso que a
mulher comprove seu
estado de saúde com re-
sultados sorológicos que
são avaliados por médi-
cos dos Bancos de Leite
Humano (BLH), e que a
ação foi intensificada no
período de pandemia.

“Toda doadora rece-
be o frasco esterilizado,
para reduzir riscos de
contaminação. Quando
retorna ao BLH os fras-
cos são higienizados e
armazenados com tem-
peratura monitorada”,
explica a coordenadora.

Como se preparar
para retirar o leite: - O
leite deve ser retirado
depois que o bebê ma-
mar ou quando as mamas
estiverem muito cheias.
- Para retirar o leite é
importante seguir algu-
mas recomendações que
fazem parte da garantia
de qualidade do leite hu-

Suporte telefônico
durante a pandemia

mano distribuído aos be-
bês hospitalizados: 1-
Escolha um lugar limpo,
tranquilo e longe de ani-
mais; 2- Prenda e cubra
os cabelos com uma tou-
ca ou lenço; 3- Evite
conversar durante a re-
tirada do leite ou utilize
uma máscara ou fralda
cobrindo o nariz e a boca;
4- Lave as mãos e ante-
braços com água e sa-
bão e seque em uma to-
alha limpa.

Onde doar: - Hospi-
tal das Clínicas, o banco
de leite referência, das
6h30 às 18h30, de se-
gunda a sexta-feira na
avenida Marechal Cam-
pos, 1.355, em Maruípe
em Vitória pelo contato
(27) 3335-7424. - Esta-
dual Infantil e Materni-
dade Dr. Alzir Bernardi-
no Alves, no banco de
leite – o funcionamento
é de domingo a sábado,
das 7h às 18 horas, in-
clusive feriados, na ave-
nida Ministro Salgado Fi-
lho, 918, Soteco em Vila
Velha, pelo contato (27)
3636-3151. - Hospital da
Polícia Militar do Espíri-
to Santo (HPM), banco

de leite, – funciona de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 17 horas na Av.
Jouberte de Barros, 555
- Bento Ferreira, Vitória
pelo contato (27) 3636-
6568. - Hospital Evangé-
lico de Cachoeiro de Ita-
pemirim, banco de leite,
– Funciona das 7h às 19
horas, de segunda a sex-
ta-feira na rua Anacleto
Ramos, 55, Bairro Fer-
roviários pelos contatos
(28) 3526-6199 e 3526-
6219. - Hospital e Ma-
ternidade São José em
Colatina, banco de leite,
– funciona das 7h às
17h20 na ladeira Cristo
Rei, Centro de Colatina
pelo contato (27) 2102-
2100. - Santa Casa de
Misericórdia, banco de
leite, – funciona das 7h
às 16 horas, de segunda
a sexta-feira na rua Dr.
João dos Santos Neves,
143, Vila Rubim em Vi-
tória, pelo contato (27)
3212-7246, - Pró Matre,
posto de coleta, funcio-
na das 12h às 16 horas,
de segunda a sexta-fei-
ra na Av. Vitória, 119, Ilha
de Santa Maria em Vi-
tória.

A semana de doação acontece
com comemorações virtual

Oração a São Geraldo

Ó São Geraldo, celestial amigo dos in-
felizes, ao nos lembrarmos dos gran-
des milagres que operastes em vida,
aumentados admiravelmente após a
vossa preciosa morte, quer nos pare-
cer que eles nos clamam: Confiança !
Confiança ! Tenham confiança !
Bem sabemos que é grande o favor que
pedimos e muito acima de nossos me-
recimentos. Reconhecemos até ser-
mos mais dignos de castigos que fa-
vores; pois sem dúvida é justa a puni-
ção de nossos pecados, o bem que nos
falta e as aflições e dificuldades que
nos fazem suplicar. De certo, atraímos
sobre nós e sobre aqueles que nos são
caros a ira de Deus, transgredindo vo-
luntariamente os preceitos divinos e
permitindo que outros também o fizes-
sem. Choramos agora todas as nos-
sas culpas.
Pedi, ó carinhoso São Geraldo, pedi ao
bom pai celeste que nos perdõe. Ainda
que seja justo sermos castigados por
nossos pecados, afastai de nós e de nos-
sos queridos os flagelos da justiça divi-
na. Alcançai-nos, pelos méritos das su-
blimes virtudes que vos fizeram eterno
amigo de Deus, a graça que com toda
confiança pedimos por esta oração. Ó
São Geraldo, nosso amigo, nosso mila-
groso benfeitor, rogai por nós a Jesus e
Maria, e seremos certamente atendidos.

São Geraldo Majela
  Protetor das mães e das crianças
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Geral

Por Loureta Samora

Para proteger usuári-
os de planos de saúde
privados no estado do
Espírito Santo e garantir
a continuidade do aten-
dimento durante a pan-
demia do novo Corona-
vírus (Covid-19), o depu-
tado estadual Marcos
Garcia (PV) apresentou
o Projeto de Lei número
288/2020. A matéria pro-
íbe que empresas pres-
tadoras dos serviços
médicos e hospitalares
rescindam o contrato ou
suspendam o atendimen-
to aos clientes que este-
jam inadimplentes para
que eles não fiquem de-
sassistidos em um mo-
mento tão crítico para a
saúde mundial.

A proposta de Marcos
Garcia compreende, in-
clusive, débitos gerados
antes do início da vigên-
cia do estado de calami-
dade no Estado. A maté-
ria estabelece ainda que,
no final deste período, as
operadoras de planos de
saúde deverão possibilitar
o parcelamento dos débi-
tos sem a cobrança de
juros e multas.

A iniciativa de Mar-
cos Garcia beneficia ca-
pixabas usuários de pla-
nos de saúde privados
em meio à crise financei-

Marcos Garcia quer Impedir
suspensão de planos de saúde

PL de
Marcos
Garcia

(PV) quer
impedir

suspensão
de

atendimento
de planos
de saúde

na
pandemia

ra provocada pela pan-
demia. “Infelizmente a
pandemia impactou a
vida econômica de mui-
tos capixabas que tive-
ram suas fontes de ren-
da diminuídas ou mesmo
suspensas. Por isso, nos-
so projeto de lei preten-
de dar condições para
que os clientes dos pla-
nos de saúde, caso ne-
cessário, posterguem o
pagamento de suas des-
pesas sem prejuízo na
prestação dos serviços”,
afirma o deputado.

Para Marcos Garcia,
todos os setores da eco-
nomia têm se mobilizado
em prol de medidas que
permitam a continuidade
dos serviços de forma a
atender tanto fornecedo-
res de serviços, quanto

consumidores.
“Esperamos que os

planos de saúde também
possam dar a sua contri-
buição e nos ajudem a
encontrar um ponto de
equilíbrio de forma a pro-
teger os clientes de pla-
nos privados de saúde
durante a pandemia”
ressalta Marcos Garcia.

Preços de EPIs
Marcos Garcia tam-

bém apresentou a Indi-
cação número 819/2020,
ao governador do Esta-
do, que sugere o tabela-
mento e a divulgação dos
preços dos equipamentos
de proteção individual
(EPI). O objetivo da
ação é permitir que o
consumidor reconheça
casos de cobrança inde-
vida.

Por Alexandre Araújo

Diante do momento
de distanciamento social
gerada pela Covid-19, a
Prefeitura de Linhares,
por meio da secretaria
municipal de Educação
(Seme) em parceria com
o Centro de Formação da
Seme, vai realizar uma
série de cursos pedagó-
gicos com recursos tec-
nológicos digitais. As for-
mações já tiveram início
e englobam uma série de
temas pertinentes à roti-
na pedagógica dos pro-
fissionais responsáveis
pelos mais de 26 mil es-
tudantes matriculados
nas escolas da Prefeitu-
ra.

Ferramentas como as
plataformas do Google
Meet, Zoom, Facebook,
Instagram e WhatsApp
estão sendo utilizadas
para as formações e a
transmissão de conheci-
mentos, com vídeos, lives
e grupos. “Visamos apro-
ximar os mais de 2.700
profissionais da rede com
a gestão da educação
municipal, para ampliar
as possibilidades de
ações assim que houver
o retorno das atividades
nas escolas. As tecnolo-
gias e redes virtuais têm
sido essenciais nesse
momento”, destacou a
secretária municipal de
Educação, Maria Olim-
pia Dalvi Rampinelli.

De acordo com a co-
ordenadora do Centro de
Formação da Seme, An-
dréia de Carli Giacomin,
a cada encontro, os pro-
fissionais discutirão te-
máticas voltadas à singu-
laridade da formação de
professores no contexto
local.

“Considerando o mo-
mento mundial, a propos-
ta é estabelecer com os
educadores o diálogo so-
bre os desafios e possi-
bilidades da prática pe-
dagógica nesse período
em que vigora o regime
especial de aulas não
presenciais aos estudan-
tes da rede municipal,
que mantém o vínculo
com a respectiva unida-
de de ensino por meio de
apostilas com conteúdo
adequado ao nível de en-
sino”, disse.

De acordo com uma
das formadoras do cur-
so de Libras, a intérpre-
te Edileuza Eduardo Sil-

Formação on-line
para profissionais da
Educação de Linhares

va, que promoveu sua
primeira aula através das
plataformas digitais, o
momento é desafiador e
pontuou que as ações in-
tegradas entre a secre-
taria municipal de Educa-
ção e o Centro de For-
mação, são um marco
para este novo momento
da educação.

“A princípio, essa
união surgiu da necessi-
dade de pensarmos pos-
sibilidades para a forma-
ção de professores no
contexto da pandemia da
Covid-19. Entretanto,
trabalhamos para que
essa parceria avance e
se expanda para uma
política pública integrada
de formação de profes-
sores, que contemple as
múltiplas realidades e ne-
cessidades da Secretaria
e do Centro de Forma-
ção”, afirmou.

De acordo com a pro-
fessora Cristiane Det-
togni dos Santos Nunes,
que atua na CEIM Rei-
no Mágico, a experiência
está sendo imensurável
do ponto de vista peda-
gógico. “Estamos atuan-
do por meio do trabalho
remoto, então esta for-
mação continuada faz
parte desse trabalho.
Nós tínhamos um traba-
lho presencial, que seria
executado durante o ano,
mas com a pandemia não
foi possível viabilizar.
Então, iniciamos a forma-
ção on-line que é perti-
nente para desenvolver-
mos outras habilidades
pedagógicas e até mes-
mo digitais e colocá-las
em prática com nossos
alunos, dentro da escola
no retorno das aulas”,
explica.

Confira os cursos: -
Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE),
- Neuroeducação, - Com-
petências e habilidades
na Matemática, - Inteli-
gência Emocional, -
Competências e habilida-
des na Língua Portugue-
sa, - Educação inclusiva:
entre olhares, saberes e
reflexões, Sala de recur-
so, - Libras: níveis I e II.

Formação on-line
para professores
da rede municipal
durante
distanciamento
social gerada
pela Covid-19.

A Prefeitura de Li-
nhares, por meio da Se-
cretaria Municipal de
Obras e Serviços Urba-
nos (Semob), mantém
em ritmo acelerado as
frentes de trabalho, que
executam obras de revi-
talização e reabilitação
em diversos pontos da
cidade. Uma delas se
concentra no bairro
Novo Horizonte – na
Rua Nilo Peçanha e Ave-
nida Luiz Cândido Du-
rão, até o Conjunto Jupa-
ranã.

As vias recebem vá-
rias intervenções que
vão garantir melhor mo-
bilidade e segurança a
quem trafega na região.
Na Avenida Luiz Cândi-
do Durão, por exemplo,
já foram executados os
serviços de remoção e
reassentamento de blo-
cos de concreto e meio-
fio; enquanto na Rua Nilo
Peçanha são realizadas
as obras de drenagem
pluvial.

“Essas duas vias re-
ceberão os serviços de
pavimentação asfáltica.
A avenida Luiz Cândido
Durão já foi totalmente
limpa para receber a pró-
xima etapa do projeto de
revitalização e reabilita-
ção, que é a aplicação de
emulsão asfáltica e pos-
terior regularização da
via”, informa o secretá-
rio municipal de Obras e
Serviços Urbanos, João
Cleber Bianchi.

De acordo com o pre-
feito de Linhares, Gueri-
no Zanon (MDB), a re-
cuperação do pavimento
de ruas e avenidas vai
proporcionar maior segu-
rança e garantir a trafe-
gabilidade àqueles que as
utilizam.

“Estamos levando sa-
neamento, pavimentação
e acessibilidade às comu-
nidades, pois temos como
compromisso garantir a
segurança e o bem-estar
dos cidadãos linharenses.
São várias frentes de tra-
balho, com importantes
obras de infraestrutura
em diversos bairros, que
vão modernizar a nossa
cidade”, destaca o pre-
feito Guerino Zanon.

Prefeitura realiza obras
de infraestrutura no
bairro Novo Horizonte

As vias recebem várias intervenções que vão garantir melhor mobilidade
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Seminário de negócios
de fornecedores on-line

Por Brunela Alves

Liderança empresarial
será o tema do 5º webi-
nar, seminário on-line, para
os fornecedores locais de
Minas Gerais e do Espíri-
to Santo. Promovido pela
Fundação Renova, com
apoio da DVF Consultoria,
o seminário visa capacitar
e preparar empreendedo-
res e empresas para opor-
tunidades de negócio e ge-
ração de empregos.

O seminário Lideran-
ça Alavancando Negócios
acontece nesta quinta-fei-
ra, dia 21, das 16h às 17h.
O evento é gratuito e, de-
vido às medidas de segu-
rança de enfrentamento à
pandemia do Coronavírus
(Covid-19), será realiza-
do on-line, com transmis-
são pelas redes sociais.

Os interessados em
participar devem confir-
mar presença pelo link
que está disponível no site
da Funda Renova. Após a
inscrição, os participantes
receberão por e-mail o
acesso à transmissão. Os
participantes poderão en-
viar suas dúvidas e inte-
ragir via chat. O evento
contará com emissão de
certificado.

A palestra será media-
da por Marcus Vinicius
Cabral, da DVF Consul-
toria, e ministrada por
José Augusto Servino, da
Servino Solução Empre-
sarial. A videoconferência
visa provocar reflexões
sobre atitudes adotadas
pelos principais líderes do
mercado, além de trazer
temas importantes para
motivação das equipes.

A iniciativa faz parte
dos programas de Desen-
volvimento de Fornece-
dores e Estímulo à Con-
tratação Local da Funda-
ção Renova.

Fundação Renova
A Fundação Renova é

uma entidade de direito
privado, sem fins lucrati-
vos, constituída com o
exclusivo propósito de
gerir e executar os pro-
gramas e ações de repa-
ração e compensação dos
danos causados pelo rom-
pimento da barragem de
Fundão.

A Fundação foi esta-
belecida por meio de um
Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta
(TTAC), assinado entre
Samarco, suas acionistas
Vale e BHP, os governos
federal e dos estados de
Minas Gerais e do Espíri-
to Santo, além de uma
série de autarquias, fun-
dações e institutos, como

Fornecedores
locais participam
de seminário on-
line sobre
liderança para
negócios.

Evento gratuito será
realizado nesta

quinta-feira, dia 21,
para orientar

empresários dos
estados de Minas

Gerais e
do Espírito Santo

Ibama, Instituto Chico
Mendes, Agência Nacio-
nal de Águas, Instituto Es-
tadual de Florestas, Funai,
Secretarias de Meio Am-
biente, dentre outros, em
março de 2016.

Por Paola Nali

Linhares permanece
em situação de alerta
para a dengue, devido o
aumento dos números
notificados da doença,
conforme divulgado no
Boletim de Arboviroses
da secretaria municipal
de Saúde na manhã de
quarta-feira, dia 20. O
município registra, do iní-
cio do ano até agora,
3.164 casos notificados
de dengue, dos quais
2.766 foram confirma-
dos, além de 39 casos
que estão sob investiga-
ção.

Dos 2.766 casos con-
firmados, 11 estiveram
relacionados à dengue
com sinais de alarme, ou
seja, que causam algu-
mas complicações, con-
tudo os pacientes já es-
tão fora de perigo.
“Mesmo em meio a pan-
demia, a prefeitura tem
mantido todas as ações
relativas ao combate à
dengue, bem como me-
lhorado e ampliado a sua
rede assistencial, para
estar preparada para
atender os casos de den-
gue que têm surgido no
decorrer das semanas”,
contou Sérgio Lubiana,
assessor técnico da Vi-
gilância Ambiental da
Prefeitura de Linhares.

O bairro campeão
em casos confirmados
da doença continua sen-
do o Interlagos com 727,
seguido do Santa Cruz
com 367 casos e Aviso
com 287. Na sequência
está o bairro Novo Ho-
rizonte com 172 casos
da doença e logo depois,
o Araçá com 148.

Sérgio apontou ainda
que a Prefeitura adotou
uma rotina de promover

Alerta registra
quase 3 mil
casos da dengue

Aumento das
notificações
continua
preocupando a
Prefeitura, que
tem tomado todas
as providências
para conter o
avanço da doença.

Linhares permanece em situação de alerta
para a dengue e já registra quase 3 mil casos

mutirões, todos os sába-
dos, em determinadas
regiões, com toda a sua
força de trabalho e com
a participação das co-
munidades, para conter
o avanço da dengue.

Durante os mutirões,
os agentes de Endemias
atuarão na averiguação
dos quintais e aplicação
de larvicidas e armadi-
lhas. “Nosso objetivo é
percorrer todos os domi-
cílios e fazer os bloque-
ios de forma adequada,
para reduzir o número
de casos de dengue nas
regiões mais críticas,
onde estão concentra-
dos o maior número de
casos notificados e con-
firmados da doença”,
afirmou.

Sérgio analisa que
atualmente há uma
grande preocupação do
Município, em termos de
casos notificados, com
os bairros Interlagos,
Santa Cruz e Aviso.
“Contudo, há outros
bairros como Novo Ho-
rizonte e Araçá também
começam a apresentar
números significativos
de casos, o que demons-
tra que toda a cidade
nos causa preocupação
com relação à dengue”,
advertiu.

O assessor técnico da
Vigilância Ambiental in-
formou que Linhares re-
gistrou um óbito por den-
gue neste ano de 2020.

Detran faça de casa -
Os proprietários de veícu-
los registrados no Espírito
Santo já estão utilizando o
novo Certificado de Re-
gistro de Licenciamento
Anual do Veículo (CRLV),
que teve uma mudança
neste ano na forma de
emissão. Desde o dia 18
de março, o Detran|ES
passou a oferecer somen-
te a versão eletrônica do
documento, o CRLV-e.
Com isso, o documento,
que é de porte obrigató-
rio, não é mais emitido em
papel moeda nas unidades
do órgão de trânsito nem
é encaminhado para o en-
dereço dos usuários des-
te serviço.
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O dia24 de maio é
conhecido como o dia
do vestibulando. A data
celebra o estudante que
está próximo a se tornar
universitário, mas, tam-
bém, propõe uma refle-
xão sobre quais habili-
dades devem ser desen-
volvidas, para estruturar
a carreira que está pres-
tes a começar. Atual-
mente, o Brasil possui
mais de 6 milhões de
alunos matriculados em
algum curso superior.

Segundo dados do
Ministério da Educação,
64% dos estudantes
brasileiros concentram
seu interesse em cerca
de 18 cursos, sendo que
os 10 mais concorridos,
de acordo com a pes-
quisa da pasta, são, em
ordem: Direito; Admi-
nistração; Engenharia
Civil; Enfermagem; Pe-
dagogia; Psicologia;
Contabilidade; Fisiote-
rapia; Medicina e Arqui-
tetura e Urbanismo.

As carreiras mais
buscadas, de acordo
com o diretor da Facul-
dade Pitágoras de Gua-
rapari, Edvar dos Reis,
são as mesmas há mais
de dez anos: “os cursos
mais procurados, geral-
mente, são: Saúde, Ad-
ministração, Direito e
Engenharias. Periodica-
mente, pode ter altera-
ção entre um ou outro,
mas essas graduações
costumam ter grande
procura” - explica o do-
cente.

A demanda do mer-
cado também explica a
escolha da graduação,
de acordo com Edvar
dos Reis: “o vestibulan-
do possui mais de 280
opções de cursos para
escolher no Brasil, mas
a grande maioria se con-
centra em alguns cursos.
A estatística se justifica
pela necessidade profis-
sional. Essas carreiras
são mais buscadas, pois
oferecem mais oportuni-
dades de emprego e
destaque na atuação,
por isso acabam se tor-
nando o sonho de mui-
tos candidatos” - conclui
o professor.

Especialista da
Faculdade

Pitágoras reflete
sobre as

tendências do
mercado:
carreiras

tradicionais
seguem em alta,
mas disputam o
interesse com o
universo digital.

Mercado de trabalho influencia escolha do curso superior

Tendências disputam
com o interesse digital

As carreiras ligadas
à tecnologia estão des-
pertando mais interesse
dos alunos, nos últimos
anos. A indústria 4.0 e
evolução tecnológica jus-
tificam a ascensão. “A
indústria 4.0, por meio da
Inteligência Artificial,
provocou uma disrupção
na cadeia de valores,
que extrapolou o mundo
fabril. Muitas carreiras
são e serão afetadas, os
programas digitais vão
mudar a maneira de qua-
se todos trabalharem e
essa evolução desperta o
interesse dos vestibulan-
dos” - explica o diretor
da Faculdade Pitágoras
de Guarapari.

Para o especialista, a
mudanças no mercado
também vão gerar trans-
formações nas habilida-
des dos estudantes:
“dada a velocidade da
evolução digital, os futu-
ros graduados terão de
saber aprender e desa-
prender. A informação
está plenamente disponí-
vel a todos, mas as exi-
gências estão mais am-
plas e saber aprender
uma nova ferramenta ou
desenvolver uma nova
habilidade será o dife-

Do tradicional à tecnologia
rencial” - segundo o pro-
fessor.

“Independentemente
do curso, o vestibulando
precisa estar aberto ao
desenvolvimento de com-
petências necessárias
para o novo mercado, até
para as carreiras que
estão ampla evidência.
O aprendizado constan-
te é uma exigência do
mercado e quem souber
aproveitar o período da
faculdade para se desen-
volver, se destacará” -
finaliza Edvar dos Reis.

Faculdade Pitágo-
ras

Fundada em 2000, a
Faculdade Pitágoras já
transformou a vida de
mais de um milhão de
alunos, oferecendo edu-
cação de qualidade e
conteúdo compatível
com o mercado de tra-
balho em seus cursos de
graduação, pós-gradua-
ção, extensão e ensino
técnico, presenciais ou a
distância.

Presente nos estados
de Minas Gerais, Mara-
nhão, Alagoas, Bahia,
Espírito Santo, Paraná e
São Paulo, a Faculdade
Pitágoras presta inúme-
ros serviços gratuitos à

população por meio das
Clínicas-Escola na área
de Saúde e Núcleos de
Práticas Jurídicas, locais
em que os acadêmicos
desenvolvem os estudos
práticos. Focada na ex-
celência da integração
entre ensino, pesquisa e
extensão, a Faculdade
Pitágoras oferece for-
mação de qualidade e
tem em seu DNA a pre-
ocupação em comparti-
lhar o conhecimento com
a sociedade também por
meio de projetos e ações
sociais.

A Faculdade Pitágo-
ras nasceu herdando a
tradição e o ensino de
qualidade oferecido pelo
Colégio Pitágoras, fun-
dado em 1966, que tam-
bém deu origem ao gru-
po Kroton. Para mais in-
formações, acesse o site
da Faculdadepitagoras.

Kroton
A Kroton, que faz par-

te da holding Cogna Edu-
cação, uma companhia
brasileira e uma das prin-
cipais organizações edu-
cacionais do mundo,
atende ao mercado B2C
do Ensino Superior, le-
vando educação de qua-
lidade em larga escala.
Presente em mais de 900
municípios em todo Bra-
sil, a companhia conta
com 176 unidades própri-
as, 1.410 polos de ensino
a distância e 846 mil es-
tudantes, sob as marcas
Anhanguera, Fama, Pitá-
goras, Unic, Uniderp,
Unime e Unopar. Trans-
formar a vida das pesso-
as por meio da educação,
formando cidadãos e pre-
parando profissionais
para o mercado, é a mis-
são da instituição, que tra-
balha para continuar con-
cretizando sonhos em to-
dos os cantos do país.

Por: Sandra Dalton
e Karla Secatto

A Secretaria da Jus-
tiça (Sejus), por meio da
Diretoria de Assistência
Jurídica Penal (Dirajusp),
participou, nessa terça-
feira, dia 19, de uma vi-
deoconferência com re-
presentantes do Tribunal
Regional Federal, que
apresentaram detalhes
do novo Sistema de Al-
vará de Soltura Eletrôni-
co (SAE) implantado
pelo órgão.

Servidores do sistema
penitenciário de todos os
estados da federação
também acompanharam
as explicações sobre a
ferramenta, que possibi-
lita cumprimento instan-
tâneo das ordens de sol-
tura emitidas pela Justi-
ça Federal. O intuito
também foi conhecer a
capacidade técnica de
cada Estado para uso do
novo sistema. No Espí-
rito Santo, a Justiça Es-
tadual já emite o docu-
mento de forma eletrô-

nica à Central de Alva-
rás da Sejus.

“A Sejus já mantém
convênio com a Justiça
Federal para cumpri-
mento de alvarás expe-
didos. A implantação do
Sistema de Alvará Ele-
trônico irá proporcionar
mais agilidade e segu-
rança nesse processo.
Assim que o documento
é recebido na nossa Cen-
tral, a equipe de asses-
sores jurídicos da Sejus
realiza todas as consul-
tas necessárias para o
cumprimento do docu-
mento expedido, que,
imediatamente, é reme-
tido à unidade prisional
para finalização dos trâ-
mites de liberação do pre-
so”, explica o diretor da
Dirajusp, Ulisses Reisen
de Oliveira.

O Espírito Santo já
tem condições técnicas
para iniciar o uso do
SAE. A disponibilização
dos acessos e detalha-
mento para operar o sis-
tema serão definidos
pela Justiça Federal.

Sejus participa de
videoconferência
com Justiça Federal

Servidores do sistema penitenciário de todos
os estados acompanharam as explicações
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Por Cyntia Rocha

A indústria de Trans-
formados Plásticos sem-
pre se fez presente na
área da Saúde. Muitos
dos avanços na tecnolo-
gia médica foram pro-
porcionados pelos plásti-
cos, devido a proprieda-
des como impermeabili-
dade, baixo peso, custo,
durabilidade e outras.
Para combater a pande-
mia do Coronavírus (Co-
vid-19), a cadeia de fár-
macos e saúde hospita-
lar tem demandado ain-
da mais por soluções das
indústrias de Transfor-
mados Plásticos.

No estado do Espíri-
to Santo, o setor está
mobilizado durante a pan-
demia, com as indústrias
se reinventando e ino-
vando para o atendimen-
to de demandas por so-
luções para proteção e
prevenção de profissio-
nais de saúde e das mais
diversas áreas. Dentre
produtos e serviços de-
senvolvidos, estão prote-
tor facial, limpeza e de-
sinfecção de ambientes,
saco para lixo hospitalar,
frascos para álcool e ál-
cool em gel, protetor an-
ticontato, entre outros.

A Fibravit, empresa
instalada no município de
Serra, especializada no
desenvolvimento, fabri-
cação e comercialização
de sanitário hidráulico
portátil, enxergou uma
oportunidade frente aos
impactos da Covid-19.
Em apenas um mês, ad-
quiriu equipamentos e
produtos, qualificou a
equipe e desenvolveu um
novo serviço para atuar
na limpeza e desinfec-
ção de ambientes.

“Aproveitamos uma
expertise que já tínhamos
ao higienizar e sanitizar
os sanitários hidráulicos
e criamos um novo ser-
viço, com a limpeza e
desinfecção de ambien-
tes internos e externos.
Hoje, nossos clientes
para este trabalho são os
mais variados, como cli-
nicas médicas, petshop,
condomínios, residênci-
as, indústrias e outros. A
partir dessa iniciativa,
conseguimos elevar o
faturamento em 10% no
mês de abril, além de au-
mentar o nosso efetivo
em 15%”, destacou o
sócio-diretor da Fibravit,
Gilmar Regio.

A Bigflex, empresa

Setor de Plásticos
capixaba se
reinventa para o
fornecimento de
produtos e
serviços para o
combate à
Covid-19.

Setor de plásticos do ES
se reinventa na pandemia

referência no segmento
de sacolas plásticas per-
sonalizadas, de Vila Ve-
lha, viu seu faturamento
cair em 70% com a pan-
demia da Covid-19. A
estratégia adotada para
superar o momento tam-
bém foi a reinvenção,
com o início da produção
de sacos para máscaras.
“Fomos bastante impac-
tados com o fechamen-
to do comércio, nosso
principal cliente. A pro-
dução de sacos para
máscaras foi uma estra-
tégia inicial que adota-
mos. Estamos atualmen-
te operando com 40% da
nossa capacidade e rea-
lizando adequações para
agregar outros mercados
a partir da fabricação de
novos produtos. Nossa
expectativa é que essas
mudanças impactem po-
sitivamente nas vendas
nos próximos meses”,
ressalta o diretor da Bi-
gFlex, Percio Brito.

Encontro reúne com-
pradores e fornecedores

No dia em que com-

pletou 22 anos, 15 de
maio, o Sindiplast-ES se
reuniu ao Sindiquímicos
e à Câmara Setorial da
Indústria do Vestuário da
Federação das Indústri-
as do Espírito Santo (Fin-
des) para participar,
como fornecedor, do “1º
Encontro com Grandes
Compradores – Comba-
ta a Crise”, visando pro-
mover negócios e mini-
mizar os impactos eco-
nômicos da crise causa-
da pela covid-19 nas
empresas associadas.

Dentre as comprado-
ras estavam ArcelorMit-
tal Tubarão, Vale, Uni-
med Vitória, Imetame,
Federação das Santas
Casas e Hospitais Filan-
trópicos do Estado do
Espírito Santo (Fehofes)
e Governo do Estado do
Espírito Santo, que de-
monstraram interesse e
necessidade em negoci-
ar com os fornecedores
locais, especialmente
pelas facilidades logísti-
cas. Os produtos apre-
sentados por eles como

essenciais neste momen-
to, incluem máscaras fa-
ciais de diferentes mode-
los, avental impermeá-
vel, álcool gel, avental de
procedimento (TNT),
sapatilha, touca branca
sanfonada, sabonete lí-
quido, protetor facial,
entre outras.

Para o presidente do
Sindiplast-ES, Jackley
Maifredo, o evento for-
taleceu as relações lo-
cais. “Apresentamos os
principais produtos e ser-
viço de nossos associa-
dos que, incluindo os des-
cartáveis, são fundamen-
tais no combate à propa-
gação do coronavírus.
Houve uma mobilização
muito grande e rápida
das empresas para iden-
tificarem oportunidades
nesta crise. Com even-
tos como este, acredita-
mos que podemos nego-
ciar com diversos seto-
res e superar esse mo-
mento. No fim, sairemos
mais unidos e com as
negociações locais forta-
lecidas”, afirmou.

Produtos e serviços
de indústrias de

plásticos capixabas
no combate à

Covid-19

Por Mara Mulullo

O Governo do Estado
iniciou, nesta quarta-feira
(20), a terceira etapa de li-
beração do Cartão Re-
construção ES às famílias
atingidas pelas chuvas de
janeiro de 2020, que foram
cadastradas pelos municí-
pios. A secretária de Esta-
do de Trabalho, Assistên-
cia e Desenvolvimento So-
cial, Cyntia Figueira Grilo,
participou da entrega dos
cartões, nas cidades de
Iconha e Castelo.

Nesta etapa, serão
entregues 1.480 cartões,
totalizando 4 milhões e
440 mil reais pagos pelo
Estado. Cada beneficiá-
rio recebeu, em mãos, o
cartão com a bandeira
do Banco do Estado Es-
pírito Santo (Banestes)
contendo o valor de R$
3 mil para utilizar com
compras de material de
construção, ou reforma,
eletrodomésticos e com-
pras de móveis, ou outro
bem ou mercadoria da-
nificados pelas chuvas.

O cartão magnético
possui somente a função
de débito. “Os benefici-
ários têm seis meses, a
contar da data de retira-

da do cartão na agência
para utilizar o valor libe-
rado, e até 12 meses
para retirar o cartão da
agência bancária, a con-
tar da data de liberação
do auxílio. Os valores
não utilizados serão de-
volvidos ao Governo do
Estado após esses pra-
zos”, explicou Cyntia Fi-
gueira Grillo.

A secretária disse
ainda que as famílias já
cadastradas e que não
estão contempladas nes-
sa terceira etapa de pa-
gamento serão atendidas
nas próximas etapas, que
serão divulgadas no site
da Secretaria de Traba-
lho, Assistência e Desen-
volvimento Social (Seta-
des), posteriormente.

As famílias não con-
templadas nesse paga-
mento não devem procu-
rar as agências bancári-
as nestes dias. Somente
o responsável familiar
(titular) poderá retirar o
cartão da agência ban-
cária. Para retirada do
cartão, o titular deverá
apresentar um documen-
to de identificação com
foto e o CPF. A lista de
beneficiários encontra-se
o site da Setades.

Começa a 3ª etapa de
pagamento do Cartão
Reconstrução ES 2020

Nesta etapa, serão entregues 1.480 cartões,
totalizando R$ 4.440.000,00 pagos pelo Estado

Como medida de pre-
venção e controle do novo
Coronavírus (Covid-19),
o Instituto Estadual de
Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-
ES), suspendeu a conta-
gem dos prazos recur-
sais, de defesa e de im-
pugnações dos processos
administrativos que trami-
tam no órgão até o dia 30
de maio de 2020.

A Instrução de Serviço
nº 035/2020 foi publicada
nesta quarta-feira (20), no
Diário Oficial do Estado.
Estão mantidos, sem qual-
quer alteração, os prazos

Procon prorroga suspensão
de prazos processuais no ES

administrativos pré-pro-
cessuais referentes às no-
tificações enviadas por
meio da Carta de Informa-
ções Preliminares (CIP).

Continuam valendo os
prazos para defesa de au-
tos de constatação e de in-
fração e, ainda, os prazos
para manifestação em ra-
zão do recebimento de no-
tificação. Com o objetivo
de reduzir o número de
pessoas circulando pelo
órgão, o que contribui
para a propagação da do-
ença, estão temporaria-
mente suspensos o aten-
dimento presencial.


