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Alternativas
para manter os
contratos de
trabalho na crise

O empresário Jackley Maifredo presidente do Sindiplast-ES apresenta
medidas emergenciais, trabalhistas e alternativas para empregadores
manterem os seus contratos de trabalho - Mercado, página 6

Por: Marcella Andrade,

Sayonara Lacerda e

foto de Beto Morais

O Sebrae-ES au-
mentou de R$ 10 mi-
lhões para R$ 25 mi-
lhões o investimento
em consultorias gratui-
tas para auxiliar os mi-
cro e pequenos negó-

Sebrae investe
mais de R$ 25
milhões no ES

cios a enfrentarem as
dificuldades causadas
pela pandemia da Co-
vid-19. As mais de 40
consultorias, que in-
cluem estratégias para
a divulgação do negó-
cio no meio digital,
permanecem de graça
até o final deste mês.
Economia, página 8

Pedro Rigo, superintendente do Sebrae-ES

A Educação próxima
de rever investimento

STF confirma
inconstitucional

computar o
pagamento de
aposentados e

pensionistas com
os 25% da
Educação.

A denúncia foi feita pelo deputado
estadual Sergio Majeski (PSD)

Política, página 5

ES registra mais
29 mortes e 1.037
casos de Covid-19

Pandemia, página 2
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Naps alerta da importância
do tratamento na pandemia

Por Alexandre Araújo

O Núcleo de Atenção
e Promoção à Saúde
(Naps), no bairro Colina,
é referência no tratamen-
to de doenças infecto-
contagiosas em Linha-
res. A unidade da rede
pública da Prefeitura de
Linhares, vinculada à
secretaria de Saúde do
Município, montou um
esquema diferenciado
durante a pandemia para
manter o atendimento
emergencial.

“É uma estratégia es-
pecial para atender pes-
soas que têm sintomas
ou acreditam terem sido
contaminadas por Infec-
ções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs), como
HIV e hepatite, doenças
graves e que necessitam
desse cuidado imedia-
to”, explicou a diretora
do Naps, Késsy Bonice-
nha.

Pessoas com sinto-
mas ou suspeitam terem
sido infectadas por hepa-
tite ou HIV devem se
apresentar a uma das 35
unidades básicas de saú-
de (UBS) de Linhares ou
então se dirigirem ao
Naps, onde passarão por
triagem e testes rápidos.
Vale ressaltar que as
consultas acontecem em
todos os dias da semana,
de segunda a sexta-feira,
entre 7h e 17h.

Se comprovada a in-
fecção, o paciente é aten-
dido por uma equipe
multidisciplinar, com-
posta por médico, psicó-
logo, enfermeiro, entre
outros profissionais, e a
partir daí a primeira con-
sulta é agendada para
avaliação e orientação
medicamentosa.

“O paciente, após a
consulta, já recebe os
medicamentos necessá-
rios e o seu retorno fica

Pacientes HIV

Alerta do Naps de
Linhares aos
pacientes HIV
referenciados no
programa
municipal durante
a pandemia.

Pacientes HIV - Naps
alerta sobre
importância do
tratamento dos
pacientes HIV durante
a pandemia

Pessoas com ISTs devem continuar tratamento durante pandemia

agendado após a avalia-
ção médica”, explicou a
enfermeira.

Por segurança, os
atendimentos seguem
normas da Organização
Mundial de Saúde
(OMS) e acontecem com
hora marcada, distanci-
amento, uso de máscara
obrigatório e higieniza-
ção das mãos.

Pacientes com sinto-
mas de outras ISTs tam-
bém passam pela tria-
gem e realizam o teste
rápido. No entanto, se o
resultado for positivo,
eles passarão pela con-
sulta com o médico es-
pecialista, onde também
serão orientados sobre
medicamentos.

É importante ressal-
tar que os medicamentos
podem ser recebidos no
próprio Naps. Basta
apresentar a receita.
Quem já é paciente Naps
e precisa renovar a recei-
ta para continuar o tra-
tamento pode entrar em
contato com o programa
e fazer o agendamento.

Paciente não deve
abandonar tratamento

Pessoas que têm o
vírus da imunodeficiên-
cia humana, o HIV, não
fazem parte do grupo de
risco para o Coronaví-
rus, mas não devem
abandonar o tratamento.
“Se o paciente toma os
medicamentos correta-

mente e faz o acompa-
nhamento regular, ele
provavelmente terá o
CD4, células do sistema
imunológico, acima de
200. Ele sofre o mesmo
risco que a população
em geral, por isto a im-
portância de não se
abandonar o tratamen-
to”, afirma Kessy.

Ela explica que esses
pacientes precisam se-
guir as mesmas reco-
mendações da população
em geral. Ou seja, devem
manter o isolamento so-
cial, higiene, hidratação,
boa alimentação e reali-
zar o tratamento de con-

trole do HIV de forma
contínua. “O ideal é que
o CD4 esteja acima 350,
então mantenha o trata-
mento corretamente”,
disse.

Naps
O núcleo de atenção

e promoção à saúde
(Naps), da secretaria
municipal de Saúde, fun-
ciona no Centro de Es-
pecialidades da Saúde,
no bairro Colina, antigo
Hospital Talma. O aten-
dimento é das 7 às 18
horas.

O estado do Espírito
Santo registrou, em 24
horas, 29 novas mortes e
1.037 casos confirmados
do novo Coronavírus
(Covid-19).

Os dados foram atu-
alização às 17 horas de
quinta-feira, dia 11, no
Painel Covid-19, plata-
forma digital da Secreta-
ria de Estado da Saúde
(Sesa) que mostra as no-
tificações da doença em
tempo real.

O número de óbitos
provocados pela Coro-
navírus subiu para 966 e
o de casos confirmados
para 24.428 e 13.277
pacientes se recupera-
ram da doença.

Além dos números
levantados pela rede pú-
blica, o sistema também
inclui os dados da rede
particular do Estado e de
todos os municípios.

O maior número de
casos está na região me-
tropolitana da Grande
Vitória (GV) e o muni-
cípio da Serra com 4.440
casos confirmados e, é o
município capixaba com
o maior número de infec-
tados pelo novo Corona-
vírus. Em segundo lugar
a capital Vitória com
4.312 casos. Em tercei-
ro lugar aparece Vila
Velha, que contabiliza
4.182 casos.

Ainda segundo o pa-
inel, Jardim Camburi,
em Vitória, é o bairro
capixaba com maior nú-
mero de casos confirma-
dos. Ao todo, 555 pesso-

A atualização dos
dados, o número
de óbitos
provocados pela
Covid-19 subiu
para 966 e o de
casos confirmados
para 24.428

ES registra mais
29 mortes e 1.037
casos de Covid-19

as foram infectadas na
região. Praia da Costa,
em Vila Velha, é o se-
gundo bairro, com 496
casos.

A doença é transmi-
tida por gotículas de sa-
liva e catarro que se es-
palham pelo ambiente.
Como até o momento
não há tratamento espe-
cífico para a doença, é
fundamental manter al-
guns cuidados como o
isolamento social, reco-
mendado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde
(OMS) e a etiqueta res-
piratória: - Lavar as
mãos frequentemente
por pelo menos 20 se-
gundos com água e sa-
bão; - Utilizar antissép-
tico de mãos à base de
álcool para higienização;
- Cobrir com a parte in-
terna do cotovelo a boca
e o nariz ao tossir ou es-
pirrar; - Utilizar lenço
descartável para higiene
nasal; - Evitar tocar mu-
cosas de olhos, nariz e
boca; - Não compartilhar
objetos de uso pessoal; -
Limpar regularmente o
ambiente e mantê-lo
ventilado.

Sistema inclui os dados da rede particular do ES
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O município de Man-
tenópolis, Noroeste do
estado do Espírito Santo,
recebeu quatro veículos
Fiat Strada proveniente
da Secretaria de estado
da Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e
Pesca (Seag) que foram
entregue na terça-feira,
dia 9, fruto de emenda
parlamentar do deputado
estadual Enivaldo dos
Anjos (PSD).

No pronunciamento o
deputado Enivaldo dos
Anjos disse que. “O povo
de Mantenópolis é um
povo guerreiro e traba-
lhador e são merecedores
deste benefício que em
muito ajudará nas de-
mandas cotidiana do dia
a dia”, destacou.

“Nossos agradeci-
mentos ao secretário
Paulo Folleto pelo com-
promisso com Mantenó-

Mantenópolis recebeu
4 veículos do Estado

Prefeitura
de
Mantenópolis
recebe
quatro
veículos da
Seag.

polis, ao nosso governa-
dor Renato Casagrande
(PSB) e a todos que tem
contribuído com o cres-
cimento e desenvolvi-
mento de Mantenópo-
lis”, destacou o prefeito
Hermínio Hespanhol
(MDB).

Hermínio Hespanhol
(MDB) além de come-
morar a chegada dos no-
vos veículos para aten-
der a demanda em seu
município, inclusive ele
disse estar lisonjeado.
Lideranças políticas, ve-

O secretário Paulo Folleto (Seag) foi agradecido
pelo compromisso com Mantenópolis

Por: Ívna Ferreira e
foto der Felipe Tozatto

A Prefeitura de Li-
nhares, por meio da Se-
cretaria Municipal de
Obras e Serviços Urba-
nos (Semob), está rea-
lizando uma série de
obras de reforma e am-
pliação nas escolas da
rede municipal de ensi-
no, com o objetivo de
melhorar as condições
físicas dos prédios para
os alunos e servidores,
além de oferecer mais
vagas nas unidades de
ensino.

E assim que as aulas
forem retomadas, após
o fim da pandemia do
novo Coronavírus (Co-
vid-19), os alunos da
Escola Municipal de
Ensino Fundamental
(Emef) “Dinorah Al-
meida Rodrigues”, no
bairro São José, encon-
trarão uma nova escola
totalmente reformada e
ampliada, com maior
capacidade para o aten-
dimento dos estudantes.

A obra de restaura-
ção estrutural e expan-
são da área física da

Escola do bairro São
José está quase pronta

Obras de
reforma e
ampliação da
escola “Dinorah
Almeida
Rodrigues” estão
80% concluídas
e devem ser
entregues neste
mês.

Obras na Emef “Dinorah Almeida Rodrigues” estão 80% concluídas

As obras de reforma e ampliação na Emef
“Dinorah Almeida Rodrigues”, no São José

Emef “Dinorah Almei-
da Rodrigues” contem-
pla a construção de qua-
tro salas de aula, dois
banheiros, biblioteca,
área de serviço, depósi-
to de alimentos e uten-
sílios, e reservatório de
água. O projeto tam-
bém inclui a ampliação
da cozinha e do pátio
interno, além da pavi-
mentação externa com
rampa de acessibilida-
de para a quadra de es-
portes.

De acordo com o
prefeito de Linhares,
Guerino Zanon (MDB),
as obras de reforma e
ampliação visam ade-
quar as escolas da rede
municipal de ensino

para melhor atender os
alunos e profissionais
da Educação, garantin-
do espaços seguros,
voltados para o desen-
volvimento das crian-
ças.

“Os investimentos
nessa área é um dos
principais compromis-
sos da nossa gestão.
Queremos oferecer às
comunidades espaços
seguros e que ofereçam
um ensino de qualida-
de aos nossos alunos, e
um ambiente agradável
para atuação dos profis-
sionais da Educação. As

readores e seguimentos
sociais de Mantenópolis
ficaram felizes com a
chegada dos veículos
para atender o município
em vários setores.

“Nossos agradeci-
mentos e respeito ao nos-
so deputado Enivaldo,
que tem tido um enorme

carinho com a nossa po-
pulação e com nossa ad-
ministração. Enivaldo
dos Anjos tem sido um
grande parceiro de Man-
tenópolis e somos muito
gratos por tudo que tem
feito para nosso municí-
pio”, disse o prefeito
Hermínio.

obras de melhoria são
um pedido dos morado-
res do bairro São José,
e que a Prefeitura aten-
deu prontamente”, diz o
prefeito Guerino.

As obras de amplia-
ção na Emef “Dinorah
Almeida Rodrigues” já
estão com 80% de con-
clusão. Para estes servi-
ços serão investidos R$
1.609.644,89 com re-
cursos próprios da Pre-
feitura de Linhares. A
nova escola deve ser
entregue à comunidade
até o final deste mês de
junho.

Por Julimar
Rampinelli

Com 269 comparti-
lhamentos e 191 curtidas
o vídeo produzido por
servidores do Centro de
Referência e Assistência
Social (Cras) do Aviso
foi o vencedor da campa-
nha de Combate ao Tra-
balho Infantil, promovi-
da na internet pela secre-
taria municipal de Assis-
tência Social, em parce-
ria com o Programa de
Erradicação do Trabalho
Infantil (Peti). Com o re-
sultado, o vídeo ficou
definido como material
de campanha 2020 con-
tra esse tipo de prática no
município.

A iniciativa foi reali-
zada em alusão ao Dia
Nacional e Mundial de
Combate ao Trabalho In-
fantil celebrado nesta
sexta-feira, dia 12 de ju-
nho. De acordo com a
pasta, todos os sete Cras,
além do Centro de Refe-
rência Especializado de
Assistência Social (Cre-
as) e o Núcleo de Aten-
dimento Socioeducativo
(Nase) abraçaram a cau-
sa e participaram da
ação.

Os vídeos foram pos-
tados na rede social do
Peti Linhares com prazo
determinado para acesso,
onde o vídeo com mais
likes e compartilhamen-
tos sairia como vencedor
da campanha.

A coordenadora do

Cras Aviso vence
a campanha de
combate ao
trabalho infantil

Vídeo produzido
por servidores do
Cras Aviso vence
campanha de
Combate ao
Trabalho Infantil.

Cras Aviso, Marieta Fa-
rias Gonçalves, ficou
muito feliz com o resul-
tado. “Tudo foi feito
com muito amor pela
nossa equipe que não
mediu esforços para pro-
duzir o vídeo. Estou
muito feliz com o resul-
tado e por fazer parte
dessa ação contra o tra-
balho infantil. Agradeço
a cada um que tirou o seu
tempo para curtir e com-
partilhar nosso traba-
lho.”, agradeceu a coor-
denadora.

“Nosso objetivo com
a amostra de vídeos foi
intensificar as informa-
ções sobre o trabalho in-
fantil. Todos os vídeos
ficaram lindos. Nossos
servidores estão de para-
béns pelo empenho e
dedicação. Isso mostra
que mesmo diante dessa
pandemia, a luta contra
esse tipo de prática con-
tinua em nosso municí-
pio”, reforçou a secretá-
ria de Assistência Soci-
al, Luciana Mantovane-
li Amorim.

As denúncias contra
o trabalho infantil devem
ser realizadas no disque
100.
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O Departamento Es-
tadual de Trânsito (De-
tran) do Espírito Santo,
realizará mais um leilão
eletrônico de 135 veícu-
los, no próximo dia 25
de junho, às 11 horas. O
aviso de edital foi publi-
cado no Diário Oficial
do Estado de quarta-fei-
ra, dia 10.

Os veículos em leilão
foram removidos e apre-
endidos em depósitos,
sob a guarda do órgão, e
não foram procurados ou
reclamados por seus res-
pectivos proprietários
após passados 60 dias.

Os leilões eletrônicos
serão realizados por
meio do portal Gestto,
onde os interessados po-
derão acessar fotos e in-
formações dos veículos
e fazer as ofertas de lan-
ces.

As pessoas que tive-
rem interesse em visto-
riar os bens presencial-
mente no pátio do De-
tran-ES deverão solicitar
o agendamento exclusi-
vamente pelo site Agen-
damento do governo do
estado do ES, com ante-
cedência mínima de 48
horas da data de visita.

As visitas poderão
ser feitas entre os dias 17
e 24 de junho, no horá-
rio de 10h às 15h, limi-
tado a duas vagas a cada
30 minutos, a fim de evi-
tar aglomerações no lo-

Detran-ES promove leilão
eletrônico de veículos no dia 25

Por Marcele Falqueto

Para intensificar ain-
da mais o combate ao
novo Coronavírus, a Vi-
ação Joana Darc de Li-
nhares distribuiu para os
colaboradores uma pro-
teção facial em acrílico.
O material será utilizado
pelos funcionários e mo-
toristas que também fa-
zem a cobrança, os cha-
mados “motocobras”.

Desde o início da
pandemia, são realizadas
diversas ações de pre-
venção na empresa. Ini-
cialmente, foram distri-
buídos máscaras e álco-
ol em gel. Desde o mês
de abril, os motoristas,
cobradores, funcionários
dos setores administrati-
vos e manutenção têm as

Viação Joana Darc
entrega proteção facial

Cobradores e
motoristas da
Viação Joana
Darc, em
Linhares,
recebem
proteção facial
em acrílico.

temperaturas monitora-
das na entrada para o ex-
pediente de trabalho.

A Viação Joana Darc
está cumprindo rigorosa-
mente todas as determi-
nações do poder público.
Com a reabertura do co-

mércio, foi autorizada a
permanência de duas
pessoas sentadas em
cada banco dos coleti-
vos, o que aumenta a ca-
pacidade de transporte
de passageiros durante

as viagens. É obrigatório
o uso de máscaras duran-
te as viagens.

Para a limpeza extra
dos veículos, a empresa
aumentou a quantidade
de profissionais que es-
tão atuando nos pontos
finais da empresa para
fazer uma higienização
rápida nos ônibus com
cloreto de sódio a cada
viagem.

cal e prevenir a transmis-
são do novo Coronavírus
(Covid-19). O Pátio
Central do Detran-ES
fica na Rua A, s/n, bair-
ro Campinho da Serra I,
no município da Serra.

Mais informações
sobre o leilão podem ser
obtidas com junto a Di-
retoria de Habilitação,
Veículos e Fiscalização
do Detran-ES pelo tele-
fone (27) 3324-5599.

Por Alexandre Araújo

A Prefeitura de Li-
nhares continua com o
serviço de lavagem e de-
sinfecção de espaços
públicos com o objetivo
de evitar a disseminação
do novo Coronavírus
em locais com grande
circulação de pessoas. A
iniciativa inclui a higi-
enização de superfícies
e áreas de contato para
reduzir a possibilidade
de transmissão através
do toque. Todo o proce-
dimento é realizado por
trabalhadores equipados
com roupas especiais de
proteção.

São lavados diaria-
mente com água, cloro
e desinfetante, ruas, cal-
çadas, escadarias, corri-
mãos, praças, bancos,
mesas e quadras por
toda a cidade para evi-
tar a propagação do
novo Coronavírus. A de-
sinfecção percorre o
Centro (Sede) e os bair-
ros do município. O pro-
cesso de sanitização
será executado em duas
modalidades: pela utili-
zação de caminhões-
pipa e por meio de pul-
verizadores e borrifado-
res costais.

“Estamos atentos e
tomando todas as pre-
cauções neste período
de pandemia. Estas

Processo de
desinfecção de
espaços públicos
que continua
sendo executado
em Linhares,
como medida
para evitar a
disseminação do
novo Coronavírus.

Linhares continua
com a desinfecção
de espaços públicos

ações de higienização
são mais um trabalho de
prevenção que estamos
desenvolvendo”, frisou
a diretora da Vigilância
Sanitária da Prefeitura
de Linhares, Keilane
Belique Spagnol.

Higienização
A higienização de es-

paços públicos de Li-
nhares esta sendo feito
desde o inicio do mês de
março e foi intensifica-
da em meio à pandemia
do novo Coronavírus.

Todas as bases de
trabalho, carros e uten-
sílios de trabalho são hi-
gienizadas, seguindo
protocolos rigorosos de
saúde e segurança. To-
dos os trabalhadores
que atuam na ação rece-
bem equipamentos de
proteção individual
(EPIs) próprios e para o
trabalho de recolhimen-
to de resíduos.

A higienização pública está sendo feito desde o
mês de março intensificada em meio à pandemia

Pátio
Central

do
Detran

no bairro
Campinho
da Serra

I na
Serra
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Por: Léo Junior e foto
de Leonardo Tononi

Nova decisão do Su-
premo Tribunal Federal
(STF) confirma que é in-
constitucional os estados
computarem, dentro dos
25% obrigatórios do or-
çamento para investi-
mentos em educação, o
pagamento de aposenta-
dos e pensionistas do se-
tor.

A prática, também re-
alizada pelo Governo do
estado do Espírito Santo
desde 2011, foi denunci-
ada pelo deputado esta-
dual Sergio Majeski
(PSB) à Procuradoria
Geral da República
(PGR), originando a
Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI)
5691 que está em trami-
tação desde 2017, aguar-
dando julgamento da re-
latora ministra Rosa We-
ber.

“É a terceira decisão
nos últimos tempos que
reforça a irregularidade
praticada pela adminis-
tração estadual capixaba.
Já são cerca de três anos
que a ministra Rosa We-
ber está analisando a si-
tuação do Espírito San-

STF confirma
inconstitucional
computar o
pagamento de
aposentados e
pensionistas com
os 25% da
Educação.

A Educação próxima
de rever investimento

Educação pública capixaba está mais próxima de rever investimento bilionário

Denúncia foi
feita pelo
deputado

estadual Sergio
Majeski (PSD)

to. O recurso é bilioná-
rio e faz muita falta para
fortalecer a educação
pública. Será possível,
por exemplo, melhorar o
salário dos professores,
climatizar salas de aula
e ampliar os investimen-
tos para garantir melho-
res condições de apren-
dizado aos alunos”, des-
taca Majeski.

De 2011 a 2019 fo-
ram R$ 5,212 bilhões e
de janeiro a abril de 2020
são mais R$ 131,5 mi-
lhões em pagamentos de
inativos, computados
como Manutenção e De-
senvolvimento do Ensi-
no (MDE), em desacor-

do com o Manual dos
Demonstrativos Fiscais
do Tesouro Nacional e
com a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação
(LDB).

Decisão
A decisão recente to-

mada pelo Plenário do
STF paralisa prática
adotada no estado de
Alagoas.  A relatora mi-
nistra Cármen Lúcia
(STF) ressaltou que a
LDB não inclui no piso
da Educação as despesas
previdenciárias com ina-
tivos e pensionistas, pois
esses gastos não visam
melhoria da qualidade
ou expansão da área da

educação. A LDB veda a
inclusão da remuneração
paga aos profissionais da
Educação que estejam
em desvio de função ou
exercendo atividade que
não contribua direta-
mente para o ensino
como despesas em Edu-
cação.

Diante disso, a minis-
tra reforçou o entendi-
mento pela impossibili-
dade de se incluir o pa-
gamento de proventos de
inativos no conceito de
gastos com MDE e o
voto dela foi acompa-
nhado, à unanimidade,
pelos demais ministros
do STF.

A Assembleia Legis-
lativa do Estado do Es-
pírito Santo (Ales) terá
ponto facultativo nesta
sexta-feira, dia 12. O ato
da mesa diretora incluin-
do a medida no calendá-
rio oficial do Poder foi
publicado na edição do
Diário do Poder Legisla-
tivo (DPL) de quarta-fei-
ra, dia 10, véspera do
feriado de Corpus Chris-
ti, dia 11.

O ato excetua da me-
dida os setores que de-
sempenham suas fun-
ções em regime de esca-
la e os que não admitem
paralisação.

Trabalho presencial
Desde o dia 3 de ju-

nho a Assembleia reto-
mou parcialmente os ser-
viços presenciais em sua
sede, com funcionamen-
to em horário especial,
das 12 às 18 horas. O
acesso nesta retomada
ainda é restrito a depu-
tados, servidores e ter-
ceirizados, permanecen-
do suspensas as ativida-
des da Assembleia Cida-
dã e de setores voltados

Assembleia Legislativa
tem ponto facultativo
nesta sexta, dia 12

O ato alterando o
calendário oficial
da Ales foi
publicado na
quarta, dia 10.

exclusivamente ao aten-
dimento presencial da
população. A Casa con-
tinua realizando exclusi-
vamente de modo virtu-
al sessões deliberativas e
demais reuniões de cole-
giados.

O calendário
Publicado em 11 de

dezembro de 2019, o ca-
lendário 2020 da Assem-
bleia foi alterado signi-
ficativamente no dia 8 de
abril, com a suspensão
de todos os pontos facul-
tativos estabelecidos. A
mudança faz parte do ato
2844 de 2020 que repre-
senta série de medidas
visando redução e con-
tingenciamento de gas-
tos do Legislativo capi-
xaba em até R$ 8 mi-
lhões, uma resposta ao
impacto da pandemia do
novo Coronavírus.



6 Quinta-feira, 11 de junho de 2020

cyan magenta amarelo preto

Saúde

Por Livia Cerezoli

Até esta sexta-feira,
dia 12 de junho, o Sest e
o Serviço Social do
Transporte e Serviço Na-
cional de Aprendizagem
do Transporte (Senat)
promove a IV Fase do
Transporte em Ação -
Mobilização Nacional
Contra o Coronavírus,
que oferece testes gratui-
tos da Covid-19 a cami-
nhoneiros autônomos,
motoristas profissionais
do transporte rodoviário
de cargas e motoristas e
cobradores do transporte
coletivo rodoviário de
passageiros por todo o
Brasil. O trabalho das
equipes, que se iniciou na
segunda-feira, dia 8, foi
mantido no feriado de
Corpus Christi.

A ação está ocorrendo
em terminais de cargas e
de passageiros, postos de
combustíveis, pontos de
parada em rodovias e em
unidades operacionais do
Sest Senat. Durante as
abordagens, os profissio-
nais também recebem ori-
entações de prevenção da
doença e de higienização
das mãos e dos veículos,
além de máscaras de teci-
do reutilizáveis.

Os testes rápidos le-
vam em consideração a
quantidade de anticorpos
(IgM e IgG) produzidos
pelo corpo humano contra
o vírus Sars-Cov-2, que
provoca a Covid-19. No
caso de resultado positivo,
os trabalhadores são orien-
tados a buscar atendimen-
to em centros de saúde e
sobre o correto isolamen-
to social durante o perío-
do de recuperação.

Segundo o presidente
da Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT)

Sest Senat
mantém
ação de
testes
rápidos da
Covid-19 no
feriadão.

Até esta sexta-
feira, dia 12, a

instituição
realizará 30 mil

testes em
trabalhadores

Ação do sistema CNT
de testes rápidos no ES

e dos Conselhos Nacio-
nais do Sest e do Senat,
Vander Costa, por meio
dessa iniciativa, a institui-
ção contribui com dados
importantes e estratégicos
para empresas, transpor-
tadores autônomos, traba-
lhadores do setor, gover-

Empreendedores
apostam em datas
comemorativas para
aumentar renda

que os Kits da Realize
Personalizados vão de
R$ 40 até R$ 80.

Já a empreendedora
Andressa Fernandes Car-
los, da Deguste Cozinha
Artesanal, está fazendo
caixas personalizadas
para o Dia dos Namora-
dos. As caixas vão com
um mini naked cake, uma
caneca, um pote com ca-
puttino cremoso, um mix
de chocolate quente,
além de biscoitos em for-
mato de coração. O pre-
sente sai por R$ 100.

Andressa Fernandes
contou que, em 2016,
perdeu o emprego e
como gostava de cozi-
nhar e servir bem, come-
çou a trabalhar com do-
ces e foi fazer alguns cur-
sos de bolos, salgados,
entre outros.

“Sempre fui incenti-
vada pelas pessoas e re-
solvi aprimorar o que já
gostava de fazer, como
bolos, doces, salgados,
tudo artesanal. Ofereço
produtos de acordo com
meu público e, a cada
dia, sigo conquistando
meus clientes e fazendo
meu nome no mercado.
Hoje, vejo o meu traba-
lho reconhecido e sou
grata por tudo”, contou
satisfeita.

O mestre em Econo-
mia e especialista em
E m p r e e n d e d o r i s m o
Adriano Salvador disse
que neste período de iso-
lamento social é oportu-
no ganhar dinheiro com
as datas comemorativas.
Citou, como exemplo, as
famosas Dark kitchens, a
cozinhas fantasmas, que
está no auge e deve ser o
ponto alto no dia dos na-
morados deste ano, com
vendas que vão desde
doces a jantares mais ela-
borados com entrega de-
livery.

Adriano também cha-
mou atenção para outras
frentes de atuação, como
revenda de cosméticos,
peças íntimas e bijuteria,
tudo com delivery, pois o
próprio serviço de entre-
gas está em alta.

“Esse será o dia dos
namorados que exigirá
criatividade, dedicação
para atrair um novo pú-
blico. Quem conseguir
fazer bem esse trabalho,
terá esse cliente pós-pan-
demia, porque essa ten-
dência de vendas digitais
vai continuar”.

Por Débora Pedroza

O Dia dos Namorados
e as festividades juninas
estão entre as datas co-
memorativas que muitos
empreendedores apostam
para inovar com produ-
tos e serviços e aumen-
tar a renda.

Foi pensando desta
forma que a confeiteira
da All Doces VV Alexan-
dra Nandolfo Goltara re-
solveu apostar no Dia dos
Namorados. A empreen-
dedora contou que mui-
tas pessoas querem dar
um presentinho nesta
data e que a procura por
algo personalizado e pelo
delivery aumentou.
“Com os doces persona-
lizados, é possível esco-
lher o sabor, a cor e o for-
mato. Isso permite para
quem vai presentear ofe-
recer algo único, com to-
ques do que a pessoa que
vai receber o presente
mais gosta. Aí está o di-
ferencial”, observou.

Para a data comemo-
rativa, Alexandra Nan-
dolfo Goltara está fazen-
do cestas de café da ma-
nhã, cestas de chocolates
e caixinhas temáticas
com chocolates e briga-
deiros. Os valores variam
de R$ 15 a R$ 120. “Em
meio aos desafios trazi-
dos por essa pandemia é
preciso inovar e ter cria-
tividade, já que muitas
pessoas estão oferecendo
diversos produtos, mas
vale lembrar que há lu-
gar para todos”, disse.

Quem também resol-
veu apostar na data foi a
Realize Personalizados,
das empreendedoras Va-
nia Pinha Freire e Karla
Assis. Elas estão produ-
zindo canecas, almofadas
e blusas personalizadas.
“Estamos trabalhando
bastante. E os amigos e
as redes sociais são boas
fontes de propaganda
neste momento de distan-
ciamento social, para que
nossas vendas aconte-
çam”, disse. Ela destaca

no e sociedade sobre a
disseminação do vírus no
setor de transporte. “Des-
de o início da crise, o Sis-
tema CNT tem trabalha-
do para reduzir os impac-
tos na produtividade das
empresas e na saúde dos
trabalhadores do setor.

Por Sandro Costa Barbosa

A Faculdade de Mú-
sica do Espírito Santo
(Fames) realizou nas úl-
timas semanas uma for-
ça-tarefa para entrar em
contato com todos os
alunos dos cursos de
graduação. O objetivo
foi identificar necessi-
dades urgentes dos 348
estudantes matriculados
nos cursos de Licencia-
tura e Bacharelado.

Como medida imedi-
ata, a instituição forne-
ceu, através do programa
ao ES Solidário, 52 ces-
tas básicas para aqueles
que manifestaram neces-
sidade de auxílio de na-
tureza econômica. Para
os alunos que notifica-
ram condições críticas,

as cestas básicas foram
entregues em regime de
urgência em suas casas.

Uma equipe multi-
disciplinar, formada por
servidores administrati-
vos e orientada por um
profissional da área de
Serviço Social, preparou
um questionário para
avaliação da situação es-

Alunos da Fames recebem atendimento
social em função da pandemia do Covid-19

Além disso, a iniciativa
do Sest Senat é também
uma forma de contribuir
com as políticas públicas
que estão sendo adotadas
pelo governo federal e go-
vernos estaduais no con-
trole da pandemia no
país”, afirma.

pecífica de cada estu-
dante. Inicialmente, fo-
ram entrevistados os
alunos que responderam
à chamada telefônica, e
o restante dos estudan-
tes recebeu o questioná-
rio via e-mail.

Também foram iden-
tificadas questões de or-
dem psicológica de saú-
de, que estão sendo en-
caminhadas para serem
atendidas pelos serviços
oferecidos pelo Gover-
no do Estado.
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Mercado

Por Cyntia Rocha

A manutenção dos
empregos tem sido um
dos grandes desafios du-
rante a pandemia de Co-
vid-19. Para auxiliar na
manutenção dos postos
de trabalho, o Governo
Federal publicou, nos
meses de março e abril,
as Medidas Provisórias
(MPs) números 927 e
936, respectivamente,
que preveem medidas
emergenciais trabalhis-
tas como parte das ações
de enfrentamento do Co-
ronavírus. As medidas
podem ser utilizadas pe-
las empresas até 31 de
dezembro de 2020, perí-
odo considerado de ca-
lamidade pública, con-
forme previsto no Decre-
to Legislativo número
06, de 2020, do Congres-
so Nacional.

No setor de Transfor-
mados Plásticos capixaba,
muitas empresas vêm
adotando as alternativas
previstas nas MPs, segun-
do o presidente do Sindi-
plast-ES, Jackley Maifre-
do. A falta de conheci-
mento sobre os requisitos
previstos na legislação,
entretanto, ainda está pre-
sente especialmente nas
micro e pequenas empre-
sas que, por vezes, não
dispõem de um departa-
mento jurídico onde pos-
sam se orientar.

“É importante que os
empresários se aprofun-
dem no conteúdo das MPs
para não fazerem o erra-
do, achando que estão fa-
zendo o certo. O Sindi-
plast-ES, por meio da Fe-
deração das Indústrias do
Espírito Santo (Findes),
está oferecendo assessoria
jurídica aos seus associa-
dos e orientando quanto
às alternativas propostas
pela legislação para que
os empregadores preser-
vem os contratos de tra-
balho o quanto for possí-
vel”, relata.

Dentre as medidas
que podem ser adotadas,
estão: teletrabalho ou
home office, antecipa-
ção de férias individuais,
concessão de férias co-

Sindiplast-ES
alerta que
empresários
devem buscar
orientação jurídica
para evitar
questionamentos
administrativos e
judiciais.

Alternativa para manter
os contratos de trabalho
Medidas emergenciais trabalhistas apresentam alternativas

para empregadores manterem contratos de trabalho

letivas, antecipação dos
feriados não religiosos e
aproveitamento dos feri-
ados religiosos, utiliza-
ção de banco de horas,
suspensão de exigências
de exames de saúde dos
trabalhadores, entre ou-
tras. A medida provisó-
ria número 936, especi-
ficamente, inclui o Pro-
grama Emergencial de
Manutenção do Empre-
go e da Renda, o Bene-
fício Emergencial de
Manutenção do Empre-
go e da Renda (BEm) e
medidas emergenciais
de redução proporcional
de jornada de trabalho e
salário, e de suspensão
temporária do contrato
de trabalho.

Para evitar demis-
sões, a Plasvit, associa-

da ao Sindiplast-ES com
sede no município da
Serra, foi uma das em-
presas a recorrer às me-
didas trabalhistas emer-
genciais. Segundo a di-
retora Marta Helena
Martins Scardua, as me-
didas precisaram ser to-
madas para manter a
empresa funcionando,
prezando pela manuten-
ção de todos os funcio-
nários diante da pande-
mia. Considerando as
funções exercidas, hou-
ve concessão de férias
antecipadas, redução do
contrato de trabalho,
bem como a suspensão
do contrato de trabalho
de alguns profissionais,
com estabilidade garan-
tida pelo mesmo perío-
do da suspensão após o

retorno.
“Mesmo diante da

redução do faturamento
por conta da pandemia,
tivemos que ousar em
novos mercados, com
intuito de manter as ope-
rações normalizadas o
máximo que pudemos,
para evitar demissões.
Assim, nossa expectati-
va durante a pandemia
está no lançamento de
um novo produto, o pro-
tetor anticontato, desen-
volvido para evitar o
contato das mãos com
superfícies que possam
estar contaminadas.
Através deste produto,
que será lançado ainda
em junho, esperamos re-
tomar as vendas e me-
lhorar os resultados”,
afirma a empresária.

O Conselho Temáti-
co de Relações do Tra-
balho (Consurt) da Fin-
des tem sido um parcei-
ro do Sindiplast-ES na
orientação dos empresá-
rios do setor de Plásticos
sobre as medidas emer-
genciais trabalhistas. O
advogado e executivo do
Consurt, Marco Antônio
Redinz, participou re-

Orientação aos empresários
tem parceria do Consurt

centemente de um bate-
papo virtual com o pre-
sidente do Sindiplast-
ES, Jackley Maifredo,
sobre as medidas provi-
sórias 927 e 936. “A reu-
nião foi bastante provei-
tosa, visto que foi uma
oportunidade de o Con-
surt discorrer sobre as
medidas provisórias e
esclarecer dúvidas sobre
questões diversas”, dis-
se.

O executivo destaca
que o Consurt tem orien-
tado os empresários por
meio de informes estra-
tégicos, onde alguns de-
les contém modelos de
acordos individuais para
as medidas que exigem
tal procedimento formal.
O Conselho também fez
a gravação de um treina-
mento sobre as medidas
emergenciais trabalhis-

tas, com link disponível
no site da Findes.

“Tendo em vista o
difícil momento que to-
dos os setores da econo-
mia estão passando, in-
clusive o industrial, é
fundamental que as em-
presas contem com me-
didas emergenciais tra-
balhistas para auxiliar na
manutenção dos empre-
gos e renda. Um dos
principais cuidados que
os empresários devem
ter é buscar seguir rigo-
rosamente as previsões
legais, observando os
requisitos previstos nas
medidas provisórias,
para evitar possíveis
questionamentos admi-
nistrativos e judiciais,
dos órgãos de fiscaliza-
ção do trabalho e da Jus-
tiça do Trabalho”, fina-
liza.

O advogado Marco
Antônio Redinz,

participou de um bate-
papo virtual

Jackley Maifredo
presidente do
Sindiplast-ES

Por Tainá Campos

O Conselho de Admi-
nistração das Centrais de
Abastecimento (Ceasa),
do estado do Espírito
Santo, elegeu o novo di-
retor-presidente da insti-
tuição. Quem assume a
presidência da unidade é
o gestor público federal
com formação em direi-
to e especialização em
gestão ambiental, Gui-
lherme Gomes de Souza.
A mudança foi publica-
da no Diário Oficial do
Estado de quarta-feira,
dia 10.

Com uma vasta expe-
riência no serviço públi-
co e na produção agro-
pecuária, o novo diretor-
presidente das Centrais
falou sobre a expectati-
va em assumir o novo
cargo e destacou que,
além da experiência e
vivência na gestão públi-
ca, ele conhece a rotina
dos trabalhadores rurais
por também ser um pro-
dutor rural.

“Além da admiração
e ligação profunda que
tenho com a produção
rural, meu desafio na
Ceasa-ES será dar uma
nova roupagem adminis-
trativa ao entreposto e
aproximar os trabalha-
dores rurais que fazem
destas Centrais um ser-
viço essencial ao povo

Novo diretor
presidente
da Ceasa-ES
toma posse

capixaba”, enfatizou
Guilherme Gomes.

Em sua trajetória,
Guilherme Gomes de
Souza soma experiência
no setor público. Já atuou
como superintendente e
chefe da unidade técnica
do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama), em Ca-
choeiro de Itapemirim.
Além de disso, ele já le-
cionou como professor
do curso de especializa-
ção em Gestão e Análise
Ambiental da Universi-
dade de Vila Velha
(UVV), e possui uma
propriedade rural na re-
gião de Mimoso do Sul.

O novo diretor acres-
centa que uma das prio-
ridades no gerenciamen-
to da Ceasa é proporcio-
nar um ambiente que
promova segurança ali-
mentar, sustentabilidade
e segurança aos seus
usuários. “O serviço
prestado na Ceasa é fun-
damental na interligação
entre o produtor, os co-
merciantes e os consu-
midores. Ela foi criada
com o objetivo de levar
o alimento à mesa do
capixaba e o que vamos
fazer é fortalecer este elo
existente e de suma im-
portância para o Espíri-
to Santo”, afirmou o
novo-diretor.

Além da mudança na
presidência da Ceasa,
quem também assume
como novo diretor-admi-
nistrativo financeiro é
Adalberto Moura Rodri-
gues Neto. O diretor é
advogado com especia-
lização em Direito Ad-
ministrativo e Processu-
al Civil. No setor públi-
co, atuou como chefe da

Diretoria Administrativa
Assessoria Jurídica da
Superintendência dos
Projetos de Polarização
Industrial (Suppin),
membro da Assessoria
Jurídica do Instituto de
Atendimento Socioedu-
cativo do Espírito Santo
(Iases) e assessor espe-
cial da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimen-
to (Sedes).

O conselho de
administração da
Ceasa-ES elegeu
Guilherme Gomes
de de Souza
como o diretor
presidente
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Por: Marcella Andrade
e Sayonara Lacerda e

foto de Beto Morais

Em abril deste ano o
Serviço de Apoio as Mi-
cro e Pequenas Empresas
(Sebrae), no estado do
Espírito Santo, aportou
R$ 10 milhões em con-
sultorias gratuitas auxili-
ar os micro e pequenos
negócios a enfrentar as
dificuldades causadas
pelas restrições impostas
pela pandemia da Covid-
19. No entanto, a procu-
ra pelo serviço foi tão
grande, que a instituição
já investiu, até o momen-
to, R$ 16 milhões. Dian-
te da necessidade dos
empresários, o Sebrae-
ES decidiu readequar os
investimentos e disponi-
bilizar mais recurso em
consultorias, que estão
sendo muito importantes
para os pequenos negó-
cios. A expectativa é in-
vestir R$ 25 milhões até
o final do mês.

“Estamos disponibili-
zando, de forma total-
mente gratuita, consulto-
rias que custariam entre
R$ 140 e R$ 8 mil. O
Sebrae-ES está oferecen-
do consultorias para al-
cançar aqueles que pre-
cisam de direcionamen-
to em seus negócios du-
rante este momento tão
difícil. Agora é preciso
inovar e se programar
para o que vem adiante”,

Sebrae investe mais de R$ 25 milhões
Investimento do Sebrae-ES em consultorias gratuitas para pequenos negócios passa a R$ 25 milhões

salienta o superintenden-
te do Sebrae-ES, Pedro
Rigo.

Até o dia 30 deste
mês, as consultorias po-
dem ser escolhidas gra-
tuitamente pelos empre-
endedores conforme suas
necessidades. É preciso
ter CNPJ para usufruir do
serviço. Os interessados
devem acessar a platafor-
ma Por Onde Começar,
link disponível no site do
Sebrae-ES. Por meio das
consultorias tecnológi-
cas, os interessados terão
suporte para cuidar da
identidade visual, presen-
ça digital, implantação de
e-commerce e marca
(branding) de seus negó-
cios. Tudo isso sem pa-
gar nada.

Valor inicial
aportado era de
R$ 10 milhões.
Com a grande
procura, o
Sebrae-ES fez
uma readequação
no valor para R$
25 milhões até o
final deste mês.

Vitor Fernando Car-
valho Pereira é proprie-
tário da Cheff Pet, em-
presa que oferece petis-
cos 100% naturais para
animais de estimação.
Sediada em Anchieta, a
empresa começou a ser
estruturada em janeiro
deste ano e, com a che-
gada da pandemia da
Covid-19, o empresário
conta que precisou traba-
lhar em novas estratégi-
as para a manutenção de
seu negócio. Para isso,
contou com o apoio das
consultorias online dis-
ponibilizadas pelo Se-
brae-ES.

“O empreendimento é
novo e com a pandemia
percebi que precisava in-
tensificar a presença no
meio digital. Tive acesso
às consultorias de forma-
ção de preço de venda e
a de Marketing Digital,

ambas excelentes. Os
consultores me passaram
ótimas recomendações e
também trabalhei na oti-
mização do meu negócio
nas redes sociais e na
identidade visual. A ex-
periência foi muito posi-
tiva e espero aproveitar
outras consultorias pro-
porcionadas pelo Se-
brae.”

Reinvente-se
Para aqueles que bus-

cam inovar em seus ne-
gócios, uma cartela de
consultorias do Sebrae-
tec está disponível. “Te-
mos um combo de con-
sultorias para quem quer
divulgar sua empresa
pela internet, com solu-
ções voltadas para cria-
ção de identidade visual,
arte para mídias sociais,
cartões, tudo para entre-
ga rápida. Vamos fazer
um planejamento de pre-

sença digital para aque-
les que precisarem e cri-
ar as peças de comunica-
ção atrativas e eficien-
tes”, afirma o gerente da
Unidade de Inovação do
Sebrae, Leonídio Pinhei-
ro.

As soluções para os
pequenos negócios inclu-
em artes para divulgação
via telefone por mensa-
gem de texto, para padro-
nização nas redes sociais
e criação de cardápio vir-
tual. De forma direta e
rápida o Sebrae-ES vai
auxiliar o empreendedor
que não sabe como criar
layouts a expandir a di-
vulgação do seu negócio
no meio digital, tarefa
essencial neste momento
de crise, que pede mu-
danças urgentes na forma
de oferecer produtos e
serviços.

Esta pode ser ainda a
oportunidade para tirar
os projetos do papel e
buscar os editais de ino-
vação. “Essa é a hora que
muitos estavam esperan-
do para elaborar seus
projetos. Uma consulto-
ria para quem quer aces-
sar os editais abertos, que
normalmente custaria R$
1.500, sai totalmente de
graça durante esse perío-
do de crise”, ressalta o
gerente.

Ações
O Espírito Santo tem

hoje um total de 427.409
empresas ativas, sendo

260.630 Microempreen-
dedores Individuais
(MEI), 143.248 Micro e
Pequenos Empreendedo-
res (ME/EPP) e 23.531
dos demais portes. Um
levantamento do Sebrae-
ES mostra que cerca de
150 mil pessoas ainda
trabalham por contra pró-
pria, mas na informalida-
de, como vendedores
ambulantes, no comércio
varejista com ponto fixo,
ou oferecendo serviços
de porta a porta.

Nesse momento de
crise para o setor, o Se-
brae está empenhado em
continuar ajudando os
micro e pequenos negó-
cios para minimizar os
efeitos da situação causa-
da pelo novo Coronaví-
rus. Foi intensificada a
abordagem de atendi-
mento remoto e criada a
plataforma de apoio Por
Onde Começar. A plata-
forma tem como objeti-
vo apoiar empresários e
toda a sociedade a en-
frentar este momento
com união e soluções:
conteúdo, cursos e solu-
ções gratuitos.

Ao acessar o portal, o
empreendedor tem a sua
disposição os canais de
interação Fale com o Se-
brae-ES, que funciona
das 8h às 18h; que pode
ser acessado via 0800
570 0800, das 8h às 18h.
Na plataforma o empre-
endedor também encon-
tra cursos gratuitos de
EAD e vídeos com dicas
práticas para enfrentar as
situações de crise.
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