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Por Ângela Beserra

Está em vigor desde
o final de maio, a Lei Es-
tadual 11.130 de2020 de
autoria da deputada Ra-
quel Lessa (Pros) que
inclui pessoas com defi-
ciência (PCDs) no gru-
po prioritário de atendi-
mento em casos relacio-
nados ao novo Corona-
vírus no estado do Espí-
rito Santo. A medida é
baseada em legislações
que tratam dos direitos
das pessoas com defici-
ência.

A nova norma refor-
ça o que dizem a Con-
venção sobre os Direitos
da Pessoa com Deficiên-
cia da Organização das
Nações Unidas (ONU) e
a Lei Brasileira de Inclu-
são, 13.146 de 2015,
para que esse grupo re-
ceba atendimento priori-
tário nas circunstâncias
relacionadas à emergên-
cia de saúde.

Ao apresentar a pro-
posta, Raquel defendeu

Norma reforça
legislação sobre
inclusão e direitos
das pessoas com
deficiência em
circunstâncias
relacionadas à
emergência de
saúde.

Lei de atendimento
prioritário para PCDs

que a pandemia exige
dos órgãos públicos, par-
ticularmente do governo
federal e demais entes
federados, a adoção de
medidas emergenciais
de proteção à população
brasileira.

“Temos que levar em
consideração que muitas
deficiências têm como
característica fragilida-
des no sistema respirató-
rio, por isso, elas são
mais vulneráveis nesse
contexto da pandemia”,
destacou a autora duran-
te a sessão virtual do dia
28 de abril, data de apro-
vação da matéria pelos
deputados.

Numa atuação con-
junta da Promotoria de
Justiça com a Secretaria
Municipal de Saúde, pa-
cientes de Baixo Guan-
du que testaram positivo
ou são suspeitos de Co-
vid-19, estão sendo no-
tificados para cumprir a
quarentena para evitar a
disseminação do novo
Coronavírus.

A notificação decor-
re de uma série de de-
núncias dando conta de
que muitas pessoas na
cidade, mesmo orienta-
das pela Vigilância em
Saúde, não estão cum-
prindo o isolamento e
continuam circulando
pela cidade.

A notificação que
está sendo entregue as
pessoas com suspeita ou
confirmadas de Covid-
19 é assinada pelo pro-
motor de Justiça José
Eugênio Rosetti Macha-
do, com a advertência de
que a desobediência à
quarentena pode resultar
em infração penal, arti-
go 268 do Código Penal,
que prevê pena de deten-
ção de um mês a um ano
mais multa, “por infrin-
gir determinação do po-
der público, destinada a
impedir introdução ou
propagação de doença
contagiosa”.

A secretária munici-
pal de Saúde, Terezinha
Bolzani, explicou que
esta atuação conjunta
com a promotoria públi-
ca tem por objetivo evi-
tar a disseminação do ví-
rus da pandemia, que
tem trazido grande pre-
ocupação em toda a co-
munidade.

“Temos recebido de-
núncias dando conta de
que pessoas contamina-
das ou com suspeita de
COVID-19 estão circu-
lando normalmente pelas
ruas de Baixo Guandu,
colocando toda a popula-

Ministério
Público (MP)
e Semsa
notificam
pacientes
sobre
cumprimento
de
quarentena.

A notificação
decorre de

uma série de
denúncias

MPES e Semsa de BG
notificam pacientes

ção em risco. Por esta ra-
zão procuramos o apoio
da Promotoria Pública,
que prontamente nos
atendeu na notificação
conjunta a todas as pes-
soas contaminadas ou
suspeitas da doença”, in-
formou a secretária de
Saúde Terezinha Bolzani.

A secretária conside-
rou “absurda” a atitude
de pessoas que, mesmo
orientadas pela Vigilân-
cia em Saúde, insistem
em circular pelas ruas da
cidade, possibilitando o
contágio e a dissemina-
ção do vírus. A intenção,
ao impedir a circulação
de pessoas infectadas, é
interromper a cadeia de
transmissão do vírus.

Terezinha disse que
há casos desta natureza
já constatados em Baixo
Guandu e que a notifica-
ção conjunta com a Pro-
motoria Pública quer
coibir de vez esta práti-
ca criminosa.

Qualquer denúncia
neste sentido, conforme
a secretária pode ser di-
rigida ao telefone do
Disk- Aglomeração,
através do número
99701-2805.

Todas as pessoas com
suspeita ou confirmadas
de Covid-19, conforme a
secretária está receben-

A deputada estadual Raquel Lessa é autora da lei
que assegura atendimento prioritário para PCDs

Ministério Público está advertindo sobre possibilidade de
processo criminal a quem possibilita o contágio da Covid-19

do a notificação e esta-
rão sujeitas a processo
criminal se infringirem o
Código Penal, que prevê
punição a quem coloca a
saúde pública em risco.

O Ministério Público
está advertindo sobre
possibilidade de proces-
so criminal a quem pos-
sibilita o contágio da
Covid-19
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Cidade

Por Alexandre Araújo

O Município de Li-
nhares acatou as novas
medidas restritivas para
o enfrentamento emer-
gencial de saúde públi-
ca decorrente do novo
Coronavírus (Covid-19),
divulgadas na Portaria
número 100-R de 2020
do Governado do Esta-
do do Espírito Santo,
publicada no Diário Ofi-
cial do Estado no último
sábado, dia 30 de maio.

Com isto, o comér-
cio não essencial de Li-
nhares – que integra os
Blocos II e III em anexo
-, não poderá ser aberto
ao público aos sábados
e domingos já a partir
do próximo fim de se-
mana, dia 6.

Nos demais dias da
semana, começando
nesta quarta-feira, dia 3
de junho, os segmentos
que estão inseridos no
Bloco II funcionarão de
segunda a sexta-feira,
das 8 às 14 horas, e os
que integram o Bloco
III, das 10 às 16 horas.

Os segmentos do
Bloco I, considerados
serviços essenciais,
continuam atuando no
horário normal de fun-
cionamento.

Os serviços de deli-
very (entrega) poderão
funcionar, desde que o
cliente retire o pedido
na área externa do esta-
belecimento ou o mes-
mo seja entregue em seu
domicílio, seguindo a
Nota Técnica da Vigi-
lância Sanitária, como a
higienização correta das
mãos e equipamentos
utilizados para paga-
mento.

As medidas estão ali-
nhadas ao Mapa de Ges-
tão de Risco que inclui
Linhares como um dos
municípios capixabas
com risco moderado para
a transmissão do novo
Coronavírus. A classifi-
cação considera o coefi-
ciente de casos confirma-
dos por 100 mil habitan-
tes e a taxa de ocupação
dos leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI)
disponíveis.

Blocos
Bloco I horário de

funcionamento normal:
Farmácias, drogarias,
comércio atacadista,

Novos
horários de
funcionamento
do comércio
em Linhares
a partir de
quarta-feira,
dia 6.
Nos demais dias

da semana,
começando

nesta quarta-
feira, dia 3 de

junho

Decreto determina
horários do comércio
Decreto determina novos horários de funcionamento do comércio em Linhares

distribuidoras de gás, de
água e de energia, pres-
tadoras de serviços de
internet, supermerca-
dos, padarias, açougues,
mercearias, lojas de
produtos alimentícios,
lojas de cuidados de ani-
mais, postos de combus-
tíveis, lojas de conveni-
ências, casas lotéricas,
revendas agropecuárias
e congêneres; armazéns
gerais; borracharias;
oficinas de reparação de
veículos automotores e
de bicicletas; oficinas
de máquinas agrícolas;
lavanderias; laboratóri-
os; clínicas; hospitais;
consultórios médicos;
odontológicos; fisiote-
rápicos e demais servi-
ços de saúde, serviços
advocatícios e contá-
beis; hotéis e pousadas;
transporte de passagei-
ros e de entrega de car-

Coronavírus: Prefeitura seguirá decreto do Governo do
Estado e comércio não abrirá aos sábados

gas; imprensa; institui-
ções financeiras e seus
correspondentes; salões
de beleza; barbearias;
clínicas de estética; ban-
cas de jornal e revistas.

Bloco II horário de
funcionamento de se-
gunda à sexta-feira de
8h às 14h, nos sábados
e domingos fechado:
Lojas de vendas de ma-
teriais de construção, de
ferragens, ferramentas,
material elétrico, mate-
rial hidráulico, tintas,
vernizes e materiais
para pintura; pedras or-
namentais e de revesti-
mento; tijolos, vidraça-
ria, madeira e artefatos
de cimento; lojas de
vendas de peças auto-
motivas; móveis; eletro-
domésticos; eletroele-
trônico; papelarias; li-
vrarias; lojas de celula-
res; prestadores de ser-

viços de eletrônicos e
acessórios; informática;
artigos para escritório;
estúdios de revelação e
impressão fotográficas;
gráficas; copiadoras;
papelarias; livrarias;
colchões.

Bloco III horário de
funcionamento de se-
gunda à sexta-feira de
10h às 16h, sábados e
domingos fechado: Ves-
tuário; cama, mesa e ba-
nho; artigos esportivos;
utilidades do lar; calça-
dos, bolsas e demais
acessórios; tecidos; ar-
marinhos; cosméticos e
perfumarias; joalherias
e bijuterias; óticas; flo-
ricultura; artigos para
festas, chocolates; bom-
bonieres e lojas de ven-
das de veículos automo-
tores; açaiterias; restau-
rantes; lanchonetes; pi-
zzarias e sorveterias.

Por: Paola Nali e foto
de Felipe Tozatto

A  Prefeitura de Li-
nhares iniciou na terça-
feira, dia 2 de junho, a
entrega dos kits meren-
da aos pais e responsá-
veis dos alunos matricu-
lados na rede municipal
de ensino. A distribuição
dos mais de 25 mil kits
tem sido realizada con-
forme cronograma esta-
belecido pela escola,
para evitar aglomera-
ção. Cerca de R$ 1,7
milhão de recursos pró-
prios do município fo-
ram investidos na aqui-
sição dos alimentos.

Priscila das Virgens
dos Santos foi avisada
pelo grupo de rede soci-
al da sala da filha Sofia,
de 3 anos, que estuda no
Ceim Olga Bortot Mo-
lina, no bairro Canive-
te, sobre a retirada do
kit. “Fomos informados
no grupo sobre o dia e o
horário para buscar o
kit, para evitar aglome-
ração, e sobre a impor-
tância de irmos até a es-
cola usando a máscara.
Chegando lá, achei óti-
ma a iniciativa de pedi-
rem para lavarmos as
mãos e usar o álcool em
gel. Parabenizo o muni-
cípio pela distribuição
dos kits que estão aju-
dando muitas famílias,
principalmente aquelas
que estão com dificulda-
des para comprar ali-
mentos”, disse.

O cronograma de re-
tirada do kit tem sido
informado pela equipe
escolar por telefone,
mensagem, e redes so-
ciais da própria escola.
“Pedimos aos pais e
responsáveis que fi-
quem tranquilos, pois
todos os alunos matri-
culados na rede terão

Escolas da Prefeitura
iniciam distribuição do
kit merenda em Linhares

acesso ao kit. Cada es-
cola organizou sua for-
ma de distribuição e
não permitiremos aglo-
merações, por isso, se
for identificada, vamos
interromper a entrega.
Se surgirem dúvidas,
elas devem ser esclare-
cidas pelo telefone, não
precisa ir até a escola”,
informou a secretária
Municipal de Educa-
ção, Maria Olímpia
Dalvi Rampinelli.

Para receber o kit, o
pai ou responsável deve
apresentar o documen-
to de identificação e as-
sinar um protocolo para
confirmar o recebimen-
to.  O kit foi elaborado
pela equipe de nutrici-
onistas da Prefeitura
que levou em conside-
ração o índice nutricio-
nal de cada criança para
um período entre 30 e
45 dias, priorizando a
segurança alimentar do
aluno.

Composição
O kit é composto por

5 kg de arroz; 1 kg de
feijão; 1 kg de macar-
rão; 1 kg de fubá; 1 kg
de canjiquinha; 2 kg de
açúcar; 1 kg de farinha
de mandioca; 1 lata de
leite em pó integral de
400g; 1 lata de óleo de
900 ml; 1 pacote de bis-
coito de 400g; 1 cartela
de ovos com 30 unida-
des e 1 pacote de lingui-
cinha de 500g.

Priscila das Virgens dos Santos foi avisada pelo
grupo de rede social da sala da filha Sofia

Para receber o kit,
o pai ou
responsável deve
apresentar o
documento de
identificação e
assinar um
protocolo para
confirmar o
recebimento.

Por conta da pande-
mia e da implantação do
estudo remoto, muitos
alunos de famílias de bai-
xa renda que não têm
acesso a computador têm
tido dificuldades para
acompanhar as lições e
fazer suas provas.

É o que tem aconteci-
do com vários estudantes
atendidos pelo Instituto
Ponte (IP). Sem compu-
tadores suficientes e de
boa qualidade para aten-
der aos alunos, estes têm
sido obrigados a estudar
pelo celular.

Mas, felizmente, esse
problema pode estar perto
de ser superado pela enti-
dade. O Instituto Ponte (IP)
foi selecionado para parti-
cipar do Projeto Doa Bra-

ONG capixaba participa do Projeto Doa Brasil

sil. Realizado pela platafor-
ma Doare, a iniciativa con-
siste em um programa de
aceleração e campanha co-
laborativa de financiamen-
to coletivo para organiza-
ções filantrópicas.

A partir do Projeto,
organizações do Terceiro
Setor podem promover
campanhas digitais para
captação de recursos que,
por sua vez, se materiali-
zarão em objetos e bens
que para melhorar as con-
dições da instituição. No
caso do IP, serão doados
notebooks para ampliar o
laboratório de informáti-
ca da entidade e apoiar os
alunos nas aulas virtuais
durante a pandemia. A
campanha começou nes-
te dia primeiro de junho

e vai até 31 de julho. Os
interessados em ajudar
podem fazer a doação de
qualquer valor em dinhei-
ro no site Doabrasil no
link Instituto Ponte.

“Mesmo com as aulas
presenciais suspensas, o
Instituto Ponte continua
trabalhando para manter
jovens talentosos no cami-
nho de um futuro promis-
sor por meio da educação.
Essa doação vai benefici-
ar alunos de famílias de
baixa renda e fortalecer o
propósito da instituição
que é ser a Ponte para dar
oportunidade de uma edu-
cação de qualidade para
nossos jovens talentosos”,
informou Bartira Almeida,
fundadora e presidente do
Instituto Ponte.
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Registro Civil e Tabelionato de
Notas da Sede de Colatina-ES

Faço saber que pretende casar-se
01-ALISSON SANTOS AMORIM, brasileiro,
solteiro, empresário, com trinta e três (33) anos
de idade, natural de Belo Horizonte-MG, onde
nasceu no dia  04 de dezembro de 1986,
residente e domiciliado na Rua Italia, 131, Apto.
301, Vila Noemia, Colatina-ES e LISA MIELKE
DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, médica, com
trinta (30) anos de idade, natural de Colatina-
ES, onde nasceu no dia  25 de outubro de 1989,
residente e domiciliada na Rua Italia, 131, Apto.
301, Vila Noemia, Colatina-ES.
02-DAVID SIQUEIRA GUIMARÃES, brasileiro,
solteiro, policial militar, com vinte e sete (27) anos
de idade, natural de Colatina-ES, onde nasceu
no dia  30 de março de 1993, residente e
domiciliado na Rua Orly Dessaune, nº 281, Vila
Amélia, Colatina-ES e TAYNARA DEBORTOLI
AVANCINI, brasileira, solteira, do lar, com vinte
(20) anos de idade, natural de Colatina-ES, onde
nasceu no dia  09 de agosto de 1999, residente
e domiciliado na Rua Orly Dessaune, nº 281,
Vila Amélia, Colatina-ES.
03-HENRIQUE MUNIZ GARCIA, brasileiro,
solteiro, Técnico de informática, com dezenove
(19) anos de idade, natural de Colatina-ES, onde
nasceu no dia  12 de novembro de 2000,
residente e domiciliado na Rua Bahia, nº 102,
Columbia, Colatina-ES e LAIS DO CARMO
ARTÚ, brasileira, solteira, Sem profissão
remunerada, com dezoito (18) anos de idade,
natural de Colatina-ES, onde nasceu no dia  28
de abril de 2002, residente e domiciliada na Rua
Ambiental, nº 360, Novo Horizonte, Colatina-ES.
04-LUCAS BONATTI, brasileiro, solteiro,
educador físico, com vinte e cinco (25) anos de
idade, natural de Colatina-ES, onde nasceu no
dia  18 de agosto de 1994, residente e
domiciliado na Rua Danilo Zocca, Quadra 18
Lote 10, Luiz Iglesias, Colatina-ES e SILVANA
MORATI LIMA, brasileira, solteira, gerente
comercial, com trinta e dois (32) anos de idade,
natural de Ecoporanga-ES, onde nasceu no dia
30 de março de 1988, residente e domiciliada
na Rua Sérgio Bernardina, nº 180, Santa
Teresinha, Colatina-ES.
05-OTÁVIO FERNANDES DE SOUZA NETTO,
brasileiro, solteiro, vendedor, com vinte e dois
(22) anos de idade, natural de Colatina-ES, onde
nasceu no dia  10 de maio de 1998, residente e
domiciliado na Rua Arnaldo Serapião, nº 65,
Perpétuo Socorro, Colatina-ES e DÉBORA
KÉSIA DE JESUS SILVA, brasileira, solteira, do
lar, com vinte e dois (22) anos de idade, natural
de Belo Horizonte-MG, onde nasceu no dia  14
de janeiro de 1998, residente e domiciliada na
Rua Arnaldo Serapião, nº 65, Perpétuo Socorro,
Colatina-ES.
06-JUANDERSON NICOLINO, brasileiro,
solteiro, auxiliar de serviços gerais, com vinte e
três (23) anos de idade, natural de Pancas-ES,
onde nasceu no dia  25 de agosto de 1996,
residente e domiciliado na Rua Marechal
Rondon, nº 1091, São Pedro, Colatina-ES e
LORRAINE DA SILVA ALMEIDA, brasileira,
solteira, encarregada de setor contábil, com vinte
e oito (28) anos de idade, natural de Pancas-
ES, onde nasceu no dia  31 de janeiro de 1992,
residente e domiciliada na Rua Marechal
Rondon, nº 1091, São Pedro, Colatina-ES.
07-RUBIAN GARCIA LANGA , brasileiro,
solteiro, médico veterinário, com vinte e nove
(29) anos de idade, natural de Colatina-ES, onde
nasceu no dia  19 de fevereiro de 1991, residente
e domiciliado na Rod. Gether Lopes de Farias,
Km 20, Colatina-ES e KARLA SCULZ, brasileira,
solteira, estudante, com vinte (20) anos de idade,
natural de Colatina-ES, onde nasceu no dia  08
de agosto de 1999, residente e domiciliado em
Córrego São João Pequeno, Colatina-ES.

Se alguém souber de algum impedimento
oponha-se na forma da lei.

Por Ívna Ferreira e foto
de Felipe Tozatto

Na semana em que se
celebra o Dia Mundial do
Meio Ambiente, dia 5 de
junho, servidores da Se-
cretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos Naturais (Se-
mam), da Prefeitura de
Linhares, prepararam, em
alusão à data, artigos vol-
tados à Educação Ambi-
ental, Fiscalização e Li-
cenciamentos.

O Dia Mundial do
Meio Ambiente foi criado
por ocasião da Conferên-
cia de Estocolmo, organi-
zada pela Assembleia Ge-

Por Aline Fernandes (*)

O Dia Mundial do
Meio Ambiente é come-
morado no dia 5 de ju-
nho. Trata-se de um mo-
mento importante para
estimular mudanças de
atitudes nos cidadãos,
fomentando discussões e
questionamentos de no-
vos assuntos que, por
vezes, são ignorados –
buscando-se, assim, um
novo olhar para as ques-
tões ambientais com o
propósito de conscienti-
zar a comunidade sobre
a importância de preser-
var os diferentes tipos de
ecossistemas, sejam eles
aquáticos ou terrestres.

Além de tal mérito,
durante esse período,
poderes públicos e a ini-
ciativa privada, em di-
versas regiões do País,
disseminam ações de
educação ambiental –
instrumentos segura-
mente capazes de contri-
buir para a formação de
cidadãos mais conscien-
tes. Dentro deste contex-
to, é clara a necessidade
de mudar o comporta-
mento do homem em re-
lação à natureza, no sen-
tido de promover um
modelo de desenvolvi-
mento sustentável.

Este processo se as-
segura na gestão respon-
sável dos recursos ainda
disponíveis no planeta,
preservando os interes-
ses das gerações futuras

Mudanças de atitude refletem
nas gerações atuais e futuras

Linhares comemora o
Dia do Meio Ambiente

Servidores
da
Prefeitura
preparam
artigos em
comemoração
ao Dia
Mundial do
Meio
Ambiente.

Aline
Fernandes

ral das Nações Unidas
(ONU), em 1972. Todos
os anos, nessa data, diver-

sas organizações da socie-
dade civil lançam manifes-
tos e tomam medidas para

relembrar a sociedade da
necessidade de preserva-
ção do meio ambiente.

e, ao mesmo tempo,
atendendo as necessida-
des das gerações atuais;
além da compatibilidade
de práticas econômicas e
conservacionistas com
reflexos positivos e evi-
dentes junto à qualidade
de vida de todos.

A produção e a difu-
são de conhecimentos
são pilares básicos da
formação escolar. É por
meio da educação inte-
gral que se forma cida-
dãos conscientes de seu
papel na sociedade. A
Educação Ambiental nas
séries iniciais é o tema
central do nosso projeto
que é voltado para pro-
dução e transmissão do
conhecimento, com o
objetivo de promover
uma constante reflexão
crítica não só na apren-
dizagem, mas também
na busca de alternativas
e soluções para a reali-
dade existente.

Dessa forma, a Edu-
cação Ambiental é um
tema transversal e deve
estar presente em todos
os níveis de ensino, va-
riando de acordo com o
grau limite de cada série
em seu aprofundamento.
É na infância que se ini-
cia o processo de forma-
ção da personalidade e a
escola tem um papel fun-
damental nesse desen-
volvimento do conheci-
mento. A presença da
disciplina de Educação
Ambiental nas grades

curriculares visa dar ins-
trumentos aos alunos na
prática escolar.

A Covid-19 e o con-
texto ambiental

As comemorações do
Dia Mundial de Meio
Ambiente, neste ano, tra-
zem uma reflexão sobre
o que a humanidade está
fazendo de fato para
melhorar o planeta. A
presença da Covid-19
deixa transparecer a nos-
sa fragilidade quanto ser
humano. Com isso, as
pessoas do mundo todo
começaram a ter que,
bruscamente, iniciar
uma nova forma de con-
vívio, bem como de ter
que aprender a se portar
diante de algo invisível
aos olhos, mas infinita-
mente ativo quando pre-
sente no corpo humano.

Essa mudança com-
portamental das pessoas
no mundo moderno – tão
acostumadas a uma vida
de disponibilidade de pro-
dutos e serviços – passa-
ram a ter limitações, prin-
cipalmente, no seu direi-
to de ir e vir, por medida
de isolamento físico, que
é tão eficaz na tentativa de
impedir o crescimento da
curva de disseminação da
doença, para que não haja
colapso no sistema de saú-
de, em todos os lugares do
mundo.

Na reviravolta do Co-
ronavírus, percebemos
que não precisamos con-
sumir tanto e que o con-

tato físico é maravilhoso.
Observamos que vários
ecossistemas estão se re-
cuperando e provando
que a falta de cuidado do
ser humano ao meio am-
biente faz muita diferen-
ça na sua renovação. Te-
nho certeza que ao final
disso tudo, teremos uma
postura e mentalidade di-
ferentes, tendo a sensibi-
lidade de um novo olhar
para si, para o outro, para
sociedade e para o mun-
do, com a certeza de que
não condiz mais um vi-
venciar pautado no ego-
centrismo, individualis-
mo, lucro exacerbado,
uma vez que, sem som-
bra de dúvidas, tais pos-
turas já não têm como
coexistir diante de mu-
dança tão violenta.

Diante de tal cenário,
que todas essas mudan-
ças de fato culminem em
uma nova postura do ser
humano, pautado na
perspectiva de um olhar
coletivo e solidário, com
foco na construção de
uma sociedade mais
equilibrada e harmonio-
sa, sócio e ambiental-
mente falando; tendo a
consciência de que o agir
de um, pode e vai atin-
gir outros, pois todos es-
tamos ligados a um mes-
mo ciclo sistêmico da
vida na Terra.
(*) A autora é chefe do

Departamento de
Educação Ambiental

da Semam da PML

Educação Ambiental
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Política

EDITAL DE PROCLAMAS
Registro Civil e Tabelionato de
Notas da Sede de Colatina-ES

Faço saber que pretende casar-se
08-VICTOR CASOTTI GUERRA, brasileiro,
solteiro, empresário, com vinte e seis (26) anos
de idade, natural de Colatina-ES, onde nasceu
no dia  13 de agosto de 1993, residente e
domiciliado na Rua Elis Regina, nº 42, Parque dos
Jacarandas, Colatina-ES e GRACIELE VAGO
CASTELO, brasileira, solteira, assistente fiscal,
com trinta (30) anos de idade, natural de Colatina-
ES, onde nasceu no dia  19 de maio de 1990,
residente e domiciliada na Rua David Torezani,
nº 91, Vila Lenira, Colatina-ES.
09-WASHINGTON CORDEIRO RODRIGUES,
brasileiro, divorciado, gerente administrativo de
vendas, com trinta e seis (36) anos de idade,
natural de Colatina-ES, onde nasceu no dia  27
de maio de 1984, residente e domiciliado na Rua
Pampulha, nº 050 - 103, Santos Dumont, Colatina-
ES e MARILIA JANUÁRIO, brasileira, solteira,
auxiliar de costura, com trinta (30) anos de idade,
natural de Colatina-ES, onde nasceu no dia  12
de setembro de 1989, residente e domiciliada na
Rua Elizeu da Silva Nunes, nº 65, Santos Dumont,
Colatina-ES.
10-WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO,
brasileiro, divorciado, empresário, com trinta e três
(33) anos de idade, natural de Colatina-ES, onde
nasceu no dia  13 de outubro de 1986, residente
e domiciliado na Rua Jacinto Basseti, nº 600, Apto.
05, Nossa Senhora da Aparecida, Colatina-ES e
SAMANTA SALVADOR ROZA, brasileira, solteira,
empresária, com vinte e sete (27) anos de idade,
natural de Colatina-ES, onde nasceu no dia  05
de outubro de 1992, residente e domiciliada na
Avenida Brasil, nº 805, Apto. 406, Maria das
Graças, Colatina-ES.
11-BERNARDO NICCHIO SCHAEFER,
brasileiro, solteiro, médico veterinário, com trinta
e quatro (34) anos de idade, natural de Colatina-
ES, onde nasceu no dia  18 de julho de 1985,
residente e domiciliado na Av. Brasil, 54, Lace,
Colatina-ES e LARA VERBENO SATHLER,
brasileira, solteira, advogada, com trinta e três (33)
anos de idade, natural de Vitória-ES, onde nasceu
no dia  31 de janeiro de 1987, residente e
domiciliada na Av. Brasil, 54, Lace, Colatina-ES.
12-LUCAS PORTO, brasileiro, solteiro, Sem
profissão remunerada, com vinte e dois (22) anos
de idade, natural de Colatina-ES, onde nasceu
no dia  14 de janeiro de 1998, residente e
domiciliado na Rua Marechal Rondon, 947, 25 de
Janeiro, Colatina-ES e GREYCI KELY SOARES
GOMES ROBERTO, brasileira, divorciada,
Técnica de enfermagem, com vinte e três (23)
anos de idade, natural de Pancas-ES, onde
nasceu no dia  15 de julho de 1996, residente e
domiciliada na Rua Castelo Branco, 745, Santos
Dumont, Colatina-ES.
13-PATRICK GUSTAVO CARVALHO SIQUEIRA,
brasileiro, divorciado, Técnico em mecatrônica,
com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de
Cachoeiro de Itapemirim-ES, onde nasceu no dia
05 de janeiro de 1985, residente e domiciliado na
Avn. Belo Horizonte, 13, Serra Dourada II, Serra-
ES e GABRIELA VAZ MEDICE, brasileira,
solteira, do lar, com trinta e dois (32) anos de
idade, natural de Colatina-ES, onde nasceu no
dia  05 de dezembro de 1987, residente e
domiciliada na Rua Fiorona Menegati, 208, São
Silvano, Colatina-ES.
14-JOÃO BATISTA SILISTRINO RIBEIRO,
brasileiro, solteiro, Sem profissão remunerada,
com trinta e quatro (34) anos de idade, natural de
Pancas-ES, onde nasceu no dia  14 de novembro
de 1985, residente e domiciliado na Rua Orlando
Zanetti, nº 10, Amarilio Caiado Fraga, Colatina-
ES e SANDRA CORRÊA EUGÊNIO, brasileira,
solteira, Sem profissão remunerada, com trinta e
um (31) anos de idade, natural de Colatina-ES,
onde nasceu no dia  10 de novembro de 1988,
residente e domiciliada na Rua Orlando Zanetti,
nº 10, Amarilio Caiado Fraga, Colatina-ES.

Se alguém souber de algum impedimento
oponha-se na forma da lei.

Por Loureta Samora

O deputado estadu-
al Marcos Garcia (PV)
demonstrou preocupa-
ção com a decisão do
Tribunal de Justiça do
Estado (TJ-ES) de re-
duzir o número de co-
marcas no estado do
Espírito Santo. Ao
todo, 28 municípios
vão perder suas unida-
des judiciárias e deve-
rão ser atendidos em
municípios vizinhos.

De acordo com Mar-
cos Garcia, os morado-
res de cidades pequenas
serão os mais prejudica-
dos com a medida. “A
redução do número de
comarcas vai dificultar
o acesso à Justiça, em
especial, para os mais
humildes e para os mo-

Acesso à justiça preocupa
o deputado Marcos Garcia

Marcos Garcia ver mais dificuldade de acesso à justiça

Por: Léo Junior e foto
de Pedro Ventura

Está aprovada na As-
sembleia Legislativa
(Ales) a Indicação 928
de2020 do deputado Ser-
gio Majeski (PSB) para
o Governo do Estado
aumentar o valor indeni-
zatório pago aos técni-
cos de enfermagem e
enfermeiros nas convo-
cações para enfrenta-
mento de demandas ex-
cepcionais do Sistema
Único de Saúde (SUS).

A iniciativa visa cor-
rigir a disparidade exis-
tente no valor pago
como reembolso dos
gastos com deslocamen-
to e alimentação de mé-
dicos, enfermeiros e ou-
tros profissionais do sis-
tema de saúde pública
capixaba, quando convo-
cados pela Secretaria Es-
tadual de Saúde (Sesa)
para trabalho, fora da
carga horária regular, em
ações isoladas, emergen-
ciais ou extraordinárias
- como nas jornadas ex-
tras para o combate ao
novo Coronavírus e o
tratamento dos pacientes
com a Covid-19.

“Fazendo uma com-
paração de fácil entendi-
mento, é como se servi-
dores de uma mesma re-
partição recebessem va-
lores diferentes de vale-
alimentação e vale-
transporte. Já havíamos
destacado essa dispari-

Majeski destaca
melhoria na
remuneração de
enfermeiros e
cuidados com a
saúde mental da
população.

Deputado estadual
Sergio Majeski (PSB)

dade anteriormente, mas
agora com a situação ca-
lamitosa da pandemia,
há necessidade de aten-
ção ainda maior aos pro-
fissionais de enferma-
gem, que desenvolvem
um papel crucial na as-
sistência aos pacientes,
fazendo parte de uma
engrenagem que salva
diariamente inúmeras
vidas”, destaca o depu-
tado Majeski.

De acordo com a ta-
bela de Indenização por
Convocação para En-
frentamento de Deman-
das Excepcionais (Icede)
do Sistema Único de
Saúde (SUS), enquanto
os médicos recebem R$
1.052,52 para reembol-
sar despesas e como
compensação do cance-
lamento do descanso or-
dinariamente planejado,
enfermeiros e outros
profissionais com curso
superior recebem R$
315,75 e técnicos de en-
fermagem e profissio-
nais de nível médio re-

Sergio Majeski destaca melhoria na remuneração de
enfermeiros e cuidados com a saúde mental da população

radores de comunidades
rurais do Estado”.

O deputado citou a
situação do município
de Rio Bananal como
exemplo. Segundo ele,
os moradores de Rio
Bananal terão que se
deslocar até Linhares
para terem o atendi-

cebem apenas R$ 140,33
para as mesmas finalida-
des.

Saúde mental
A outra iniciativa do

deputado Sergio Ma-
jeski, também já aprova-
da na Ales, é a Indicação
857 de 2020 para o Go-
verno do Estado imple-
mentar políticas que pro-
movam cuidados com a

saúde mental da socieda-
de durante e após a pan-
demia da Covid-19.

Estudos e pesquisas
comprovam impactos
psicológicos nas pesso-
as quando estão ansio-
sas, cercadas de doenças
e morte, ainda mais
quando são forçadas ao
isolamento e convivendo
com a pobreza.

Ao todo, 28
municípios
vão perder

suas
unidades

judiciárias e
deverão ser

atendidos em
municípios

vizinhos.

mento da justiça esta-
dual. “Em alguns casos
são mais de 40 quilô-
metros de distância. O
morador da área rural
de Rio Bananal já fica-
va distante do fórum do
município, imaginem
agora que a comarca foi
transferida para Linha-

res. E este é apenas um
exemplo”, ressaltou o
parlamentar.

Marcos Garcia afir-
mou que está ao lado
dos capixabas e reco-
nhece a autonomia dos
poderes, mas acredita
que a medida precisa
ser revista.
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Estado

Teve início na segun-
da-feira, dia 2 de junho,
o atendimento presenci-
al na nova Ciretran da
Serra, com a nova sede
da agência do Departa-
mento Estadual de Trân-
sito do Espírito Santo
(Detran-ES) no municí-
pio. A unidade funciona-
rá em novo endereço: no
segundo piso do Shop-
ping MontSerrat, na ave-
nida Eldes Scherrer Sou-
za, 2162, no bairro Coli-
na de Laranjeiras, próxi-
mo à rodovia federal
BR-101 norte.

De acordo com Gi-
valdo Vieira, diretor ge-
ral do Detran no ES, a
nova Ciretran da Serra
vai proporcionar confor-
to e comodidade para as
pessoas que buscam os
serviços presenciais, a
exemplo da biometria e
transferência de propri-
edade ou domicílio do
veículo, ofertados pelo
Detran-ES.

Givaldo Vieira co-
mentou que a mudança
proporcionará ao cida-
dão um atendimento
com mais qualidade e
excelência em um espa-
ço totalmente novo, mo-
derno e refrigerado, com
segurança e acessibilida-
de, respeitando os proto-
colos de higiene, distan-
ciamento social, bem
como de funcionamento
previsto na Portaria da
Secretaria da Saúde
(Sesa) número 100-R, de
30 de maio de 2020, que
dispõe sobre medidas
para enfrentamento da
Emergência de Saúde
Pública decorrente da
pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19).

“Estamos muito feli-
zes de entregar aos cida-
dãos da Serra essa nova
agência do Detran, que
em breve terá também
sala de exames teóricos
no formato digital, o que
vai beneficiar os serra-
nos que, até então, têm
de realizar a prova em
Vitória. A nova unidade
era uma demanda antiga
dos usuários e dos servi-
dores, assim como o pe-
dido para uma segunda
agência devido à grande
procura por atendimen-
to, tendo em vista o ta-
manho da frota e a quan-
tidade de condutores.
Por isso, nos próximos

O atendimento
ocorrerá de
segunda a
sexta-feira, das
12h às 17h, e
deverá ser
agendado
previamente

Nova Ciretran
da Serra

aberta ao
publico com

agendamento,
mas o Detran
do ES è 100%

digital

Ciretran da Serra atende
com agendamento prévio
Nova Ciretran da Serra é aberta aos cidadãos mediante agendamento

Givaldo Vieira, diretor geral do Detran do estado do ES

meses, vamos inaugurar
uma segunda agência, na
Serra Sede, com toda a
estrutura necessária para
a prestação de serviços
com qualidade”, salien-
tou Givaldo Vieira.

O município da Ser-
ra tem um total de
215.142 veículos regis-
trados e 180.253 condu-
tores habilitados.

Agendamento
O atendimento na Ci-

retran ocorrerá, de se-
gunda a sexta-feira, das
12h às 17h, e deverá ser
agendado previamente
por meio do telefone
(27) 3145-6758, poden-
do ser feito das 8h às
17h. O Detran-ES frisa
que, para entrar na agên-
cia, o usuário deve cum-
prir as medidas de dis-
tanciamento social, bem
como utilizar máscara.

Nos próximos dias

estará disponível o agen-
damento on-line por
meio do site Agenda-
mento do governo do
Estado, onde o cidadão
seleciona o serviço que
vai fazer, a data, horário
e local do atendimento.
Assim que esse procedi-
mento digital estiver
apto, o Órgão divulgará
por meio de seus canais
oficiais.

Digital
O Detran do ES des-

taca ainda que oferece
mais de 50 serviços que
podem ser realizados de
forma on-line, direto no
site do Detran-ES, sem a
necessidade de sair de
casa e se dirigir até a Ci-
retran, e orienta que o ci-
dadão verifique se pode
realizar esse procedimen-
to antes de agendar o
atendimento presencial.

COMUNICADO

“Damiani Transporte LTDA” torna público
que requereu e obteve do IEMA, por
meio do processo n° 58089373, a LAU
Nº 1/2020 – Classe III para Transporte
de Produtos Perigosos, para atuar
exclusivamente nas rodovias do Espírito
Santo, estando sediada à BR 101, s/n,
km 92, Água Limpa, Jaguaré - ES.

Por Íris Carolina Miguez

A vice-governado-
ra Jaqueline Moraes par-
ticipou, na terça-feira,
dia 2 de junho, de uma
live organizada pela As-
sociação das Câmaras
Municipais e de Verea-
dores do Espírito Santo
(Ascamves). A iniciativa
vai debater assuntos
como combate ao novo
Coronavírus (Covid-19)
e as perspectiva do esta-
do do Espírito Santo
para o pós-pandemia.
As lives serão realizadas
nas dez microrregiões do
Espírito Santo para de-
bater as ações do Gover-
no no combate ao novo
Coronavírus de acordo
com a realidade de cada
município. Coordenado-
ra institucional do ES
Solidário, Jaqueline
Moraes aborda as ativi-
dades realizadas pelo
programa neste período
de pandemia e a impor-
tância da solidariedade e
cidadania na diminuição
do impacto da Covid-19
no Espírito Santo.

Criado para centrali-
zar arrecadações para
famílias em situação de
vulnerabilidade econô-
mica e social, a ação re-
cebe doações de donati-

Vice-governadora
participa de live
organizada pela
Associação das
Câmaras Municipais

vos, serviços e em di-
nheiro e é coordenado
pela Secretaria de Direi-
tos Humanos (Sedh).

Além da vice-gover-
nadora, a primeira live
recebe os representantes
da microrregião do cen-
tro-oeste do Estado: o
prefeito de Baixo Guan-
du, Neto Barros, e o pre-
sidente da Câmara dos
Vereadores do municí-
pio, Wilton Minarini.

ES Solidário
O projeto atende

todo o Estado e realiza
a arrecadação das doa-
ções, conforme deman-
da encaminhada pelos
municípios, coletivos e
organizações sociais;
responsáveis também
pelo direcionamento
das doações. Já o repas-
se é feito em parceria
com o Corpo de Bom-
beiros Militar.

Até o momento, 33
cidades receberam as
doações. O ES Solidário
arrecadou e distribuiu
8.034 cestas básicas,
3.797 kits de higiene e
limpeza, 311 pacotes de
fraldas geriátricas, 82
frascos de álcool em
gel, 413 máscaras, além
de 4.601 itens avulsos.
A live pode ser acessa-
da no site Coronavirus
do governo do Estado e
o link è ESsolidario.

A vice governadora Jaqueline Moraes participou,
na terça-feira, dia 2, de uma live com a Ascamves
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Por Julimar Rampinelli

A Faculdade de Ensi-
no Superior de Linhares
(Faceli) divulgou na se-
gunda-feira, dia 1º de
junho, o Edital número
042 de 2020 com o re-
sultado da 1ª chamada
dos suplentes para in-
gresso nos cursos de
Administração, Direito e
Pedagogia, do vestibular
do 2º semestre de 2020,
noturno. Os candidatos
deverão requerer a ma-
trícula no período de 1º
a 10 de junho, seguindo
as determinações de pre-
venção ao novo Corona-
vírus. O documento
pode ser conferido no
site da Faceli.

De acordo com o do-
cumento, para realização
da matrícula, o candida-
to deverá solicitar agen-
damento para atendi-
mento presencial, en-
trando em contato com a
Secretaria Acadêmica da
Faceli por meio do tele-
fone: (27) 3373-7901, de
segunda a sexta-feira, no
horário de 13 às 18h.

Não será realizado
atendimento fora do ho-
rário agendado, para evi-
tar aglomeração de pes-

Faceli faz a 1ª
chamada do 2º
semestres para
suplentes no
vestibular.

Faceli faz 1ª
chamada do
2º semestre

Faceli divulga 1ª chamada de convocação dos
suplentes no vestibular do 2º semestre de 2020

soas num mesmo ambi-
ente. Os candidatos se-
rão matriculados pela
ordem de classificação,
até ser preenchido o nú-
mero de vagas previstas
no Edital.

O candidato será
atendido individualmen-
te ou acompanhado de
pai ou responsável, no
caso de menor de idade,
sendo obrigatório o uso
de máscaras de proteção
facial por todos.

A Faceli irá disponi-
bilizar espaços para
atendimento arejados e
higienizados com álcool
a 70%, com distancia-
mento adequado, respei-
tando as normas defini-
das pelos órgãos de saú-
de para o enfretamento
da Covid-19.

O Edital com a lista
dos candidatos e os do-
cumentos necessários
para a matrícula pode ser
conferido no site da Fa-
celi, ou no site da Prefei-
tura de Linhares.

Por Juliana
Delgado Queissada

Retornar as suas
origens, tomar café, al-
moçar e jantar em famí-
lia. Desacelerar. Foram
algumas imposições que
a pandemia do Covid-19
fez a algumas famílias
brasileiras. Manter o
foco, quando muitas pes-
soas estão perdendo o
emprego dentro de casa,
não é uma tarefa fácil. O
mundo já atravessou al-
gumas crises financeiras
e políticas. Nelas nasce-
ram empresas como a
Uber, Airbnb, e Stripe
(2007-2008).

“É fato que estamos
passando por uma crise
de saúde mundial. Algo
novo para todos nós, po-
rém não deixa de ser
uma crise. Quando se
tem uma base familiar,
em que os nossos pais já
passaram por crises que
nós não atravessamos, os
ensinamentos deles po-
dem nos dar força para
sermos mais resilientes.
O importante neste mo-
mento é unir o nosso co-
nhecimento como nex-
tgens e a sabedoria de-
les”, explica Leandro
Rampazzo, de 37 anos,
empreendedor da Godi-
va Propaganda.

O termos nextgens,
utilizado pelo Leandro
Rampazzo, foi desmisti-
ficado na pesquisa pro-
movida pela PwC com
69 países, incluindo o
Brasil. NextGens são os
líderes da próxima gera-
ção das empresas fami-
liares. A pesquisa foi di-
vulgada neste ano e mos-
tra que 72% dos brasilei-
ros acreditam que po-
dem transformar as em-
presas familiares por
meio de ferramentas di-
gitais. Duas tecnologias
são apontadas como es-
senciais na pesquisa
mundial: Inteligência
Artificial e a Internet das
Coisas (IoT).

De acordo com a pes-
quisa, 53% dos que in-
vestem no empreende-
dorismo familiar são da
segunda geração famili-
ar. “Esse número tende
a aumentar neste perío-
do de quarentena. Isso
porque os filhos estão
mais propensos a se in-
fluenciar pelos pais, e
vice-versa. A convivên-
cia pode ser difícil para
algumas famílias. O de-

Pesquisa da
PwC Brasil
mostra que esse
tipo de
empreendedorismo
cresceu e que
53% dos que
empreendem
são da segunda
geração familiar,
com faixa etária
acima dos 30
anos.

Empreendedorismo cresce
neste 1º semestre de 2020

semprego também. Mas,
neste momento a união
tende a ser maior para
conseguir levantar capi-
tal e se reerguer”, expli-
ca Augusto Jimenez, psi-
cólogo educacional da
rede Minds Idiomas.

Assim, aconteceu
com Leandro Rampazzo,
empreendedor e funda-
dor da agência de propa-
ganda Godiva. Ele faz
parte dos 53% da segun-
da geração de líderes.
Aprendeu com os pais o
valor do trabalho e do
dinheiro para o sustento.
Em 2000, o empreende-
dor que hoje fatura mi-
lhões, ganhava Riþ
151,00. Salário mínimo
na época. “O meu pai ti-
nha uma fábrica de mó-
veis e a minha mãe ven-
dia esses móveis nas lo-
jas. Eu ajudava a carre-
gar caminhão, monta os
móveis, e etc. Trabalha-
va até mais que os fun-
cionários e ganhava me-
nos. Não entendia o por-
quê meu pai agir assim,
mas ele sempre explica-
va que era para eu enten-
der todo o fluxo do ne-
gócio e dar valor ao di-
nheiro. Para quando eu
tivesse o meu negócio
soubesse gerir. Afinal,
eu saberia todas as eta-
pas das operações”, re-
lembra Leandro.

Rampazzo enfrentou
um problema grave de
saúde que afetou os ne-
gócios dos seus pais.
Com sacrifício cursou a
Faculdade de Propagan-
da e Marketing e conse-
guiu um emprego no
ramo do franchising.
Chegou a posição de
Gerente de Marketing
das franquias Wizard,
Yazigi, Skill, Microlins
e People que faziam par-
te da Holding em que
atuava.

Neste período, Lean-
dro ajudou os pais e co-
meçou a dividir os seus

Leandro Rampazzo é um dos empreendedores
que aprendeu com a família o valor do negócio

ganhos com a comunida-
de. A responsabilidade
social norteia a vida do
empreendedor até os
dias de hoje. Na Zona
Norte de São Paulo, ele
e a esposa, ajudam a co-
munidade com doação
de roupas e alimentos
todos os meses.

Nasce a Godiva Pro-
paganda e a divisão dos
conhecimentos. Se inspi-
re neste momento de
pandemia.

De acordo com a pes-
quisa da PwC, a maioria
dos empreendimentos fa-
miliares são comandados
por homens. No Brasil,
esse cenário se altera:
57% são mulheres, e
36% são homens. Lean-
dro Rampazzo, apesar de
ir ao encontro do cenário
mundial, criou um site e
consultoria gratuita para
empreendedoras mulhe-
res. “Desenvolvi dois E-
books e dou palestras
gratuitas para empreen-
dedoras mulheres que es-
tão começando o seu pró-
prio negócio. Seja ele fa-
miliar ou não. Senti que
essa era a minha respon-
sabilidade como empre-
sário por ter aprendido
com a minha mãe e mi-
nha irmã, a força das
mulheres nos negócios, e
claro pela quantidade de
mulheres que são respon-
sáveis sozinhas por lares
e filhos”, explica Rampa-
zzo.

No seu site Leandro-
rampazzo é possível ter
acesso aos conteúdos
para quem está come-
çando o seu negócio nes-
te momento de pande-
mia. Paralelo a essa con-
sultoria gratuita, Rampa-
zzo fundou em 2013 a
Godiva Propaganda. A
empresa sediada na Rua
Augusta, paralela com a
Avenida mais importan-
te do país, a Avenida
Paulista tem uma gestão
horizontal, voltada para

a escuta dos seus colabo-
radores e direcionada
para clientes do franchi-
sing, varejo e saúde.

“Neste momento de
pandemia conquistamos
uma conta, o Açai da
Barra e lançamos a cam-
panha Curtir o Momen-
to para a rede. Da mes-
ma forma que houve a
conquista desta conta,
nosso cliente mais anti-
go permanece conosco.
Acredito que neste mo-
mento vale negociar com
fornecedores, ser criati-
vo e ter um Home office
efetivo com a sua equi-
pe”, finaliza Leandro
Rampazzo, da Godiva
Propaganda.

A Godiva existe há 7
anos, cresce 20% ao ano,
e tem no aprendizado da
empresa familiar o seu
pilar. Para saber mais,
acesse o site Godivapro-
paganda.

Godiva Propaganda
É uma agência de pu-

blicidade full service,
especializada em fran-
chising, saúde e varejo.
A Godiva tem soluções
com forte poder criativo
direcionado às necessi-
dades específicas de
cada cliente. Isso passa
pelas mídias tradicionais
como TV, Rádio, Im-
presso, incluindo o Digi-
tal que, atualmente, vi-
rou comodite. A agência
é focada em buscar mei-
os inovadores que possi-
bilitem maior fit e ade-
rência ao mercado de
seus clientes dos mais
variados perfis: multina-
cionais, franchising,
hospitais e laboratórios,
restaurantes e fast food,
startups, entre outros.
Tendo como foco central
a performance e resulta-
dos, atendem grandes
marcas no Brasil e exte-
rior. Entre os clientes
estão: Lavoisier, Banco
Luso Brasileiro e a rede
Minds English School.
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Por Julia Ronchi

A pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19)
impactou no funciona-
mento do mercado e nos
hábitos de consumo.
Devido às recomenda-
ções da Organização
Mundial da Saúde
(OMS), grande parte da
população está em casa
seguindo o distancia-
mento social, o que oca-
sionou o aumento das
compras on-line e nas
mudanças de logística
das empresas.

Segundo a Associa-
ção Brasileira de Comér-
cio Eletrônico (AB-
Comm), em março, hou-
ve um aumento de cerca
de 35% nas compras on-
line, em comparação
com o mesmo período de
2019. Muitos dos consu-
midores preferem com-
prar pela internet, não só
para evitar saírem de
casa, mas também pela
facilidade e rapidez no
processo de venda, além
do conforto em receber
tudo em casa.

Nesse período, é ain-
da mais necessário que
as empresas procurem
métodos para aumentar a
eficiência produtiva,
com o objetivo de desen-
volver vantagens sobre
os concorrentes. “O in-
vestimento no processo
de vendas on-line envol-
ve planejamento, execu-
ção, controle da distri-
buição de produtos, além
de armazenamento. Ou
seja, é estratégico, por-
que é a área da empresa
que pensa como os pro-
dutos e serviços chegam
ao consumidor final”,
explica Sávio Caçador,
economista e gerente de
Planejamento do Banco
de Desenvolvimento do
Espírito Santo (Bandes).

Para ajudar os empre-
sários a organizar me-
lhor este processo, o eco-
nomista enumerou oito
dicas valiosas, confira:

Organização e agili-
dade: Quanto mais infor-
mações e números sobre
a empresa disponíveis,
melhor e mais rápidas as
demandas serão atendi-
das. É importante man-
ter um bom acompanha-
mento de todo o proces-
so para evitar possíveis
problemas. A equipe de
vendas e de produção

É necessário
que as

empresas
busquem
métodos

inovadores
que

aumentem a
eficiência
produtiva.

Logística para que as
empresas se adaptem

deve atuar de forma bem
próxima.

Cadeia de suprimen-
tos: A falta de produtos
em estoque é um proble-
ma, tanto quanto o ex-
cesso deles. Para evitar
os prejuízos, uma boa
solução é compartilhar o
sistema da cadeia de su-
primentos com os forne-
cedores. Dessa forma,
eles podem entregar os
produtos de acordo com
a necessidade. Ou seja,
a quantidade de matéria-
prima que a empresa tem
em estoque para atender
às demandas dos clien-
tes deve ser bem plane-
jada.

Previsões de deman-
das: Para evitar faltas ou
desperdícios, é impor-
tante ter uma previsão
das demandas do mês.
Esse controle pode ser
feito com base nas de-

Veja 8 dicas do Bandes sobre logística para as empresas se adaptarem ao cenário atual

mandas do mês anterior,
fazendo ajustes condi-
zentes ao mês atual.

Parceiros inovado-
res: Procure por parcei-
ros e fornecedores entre
os quais você enxerga a
capacidade de inovação
e eficiência, contribuin-
do para o crescimento da
empresa.

Integração da equipe:
A equipe da empresa
deve estar integrada e
informada sobre os pro-
cessos de produção, para
que as operações sejam
alinhadas e tudo funcio-
ne com mais eficiência e
rapidez.

Softwares: Pesquise
e escolha o software que
melhor atende às deman-
das da empresa. Essa es-
colha é essencial para
que a gestão permaneça
organizada, minimizan-
do os possíveis erros hu-

manos e situações ines-
peradas.

Desempenho: Vale a
pena estar sempre moni-
torando as atividades
dos fornecedores e dos
colaboradores da empre-
sa, para garantir que es-
tejam todos alinhados.
Os ambientes interno e
externo devem estar
equilibrados para que as
demandas da empresa
sejam atendidas com
efetividade.

Bom atendimento: o
bom atendimento, presta-
do com cordialidade e
clareza das informações,
continua sendo um dife-
rencial competitivo im-
portante. Ele deve ser fei-
to on-line: telefone,
SMS, redes sociais, site,
ou off-line como as entre-
gas pelos vendedores,
motoboy, entregador e
outros como os Correios.

Por Flaviane Sala

Linhares - O uso de
máscaras diminui as
chances de contágio pelo
novo Coronavírus e já é
obrigatória em vários
estados do país.

O acessório de prote-
ção estilizado tem ga-
nhado elevação de status
e virado objeto de dese-
jo de muitos brasileiros.
Com tecidos de excelen-
te qualidade, todas as
máscaras Cobra D’agua
são laváveis e reutilizá-
veis, apresentam prote-
ção dupla, são confortá-
veis e cheias de estilo.

As estampas são fei-
tas com tintas sustentá-
veis à base d’água, não
utilizam solventes que
agridem o meio ambien-
te e não passam por se-
cagem elétrica, proporci-
onando economia de
energia.

Mais de 400 mil más-
caras já foram produzi-
das e a estimativa é que
sejam entregues mais de
150 mil máscaras men-
sais a lojistas de todo o
Brasil. As opções mais
pedidas são as estampa-
das com símbolo da mar-
ca, mensagem de fé, full-
prints e florais.

Confirmando o seu
compromisso com a so-
ciedade brasileira, a Co-
bra D’agua está realizan-
do doações de parte do
que foi produzido. Até o

Máscaras Fashion:
as novas queridinhas
da Cobra D’agua

Cheias de cores e
estilo, as
máscaras de
proteção Cobra
D’agua possuem
estampas
exclusivas para
toda a família.

Se puder, fique em Casa

Cobra D’água viram tendência fashion

momento, a empresa di-
recionou as doações para
profissionais que atuam
em situação de risco de
contágio, como policiais
militares, porteiros e
pessoas que trabalham
na área de transporte e
logística. As doações
também contemplaram
colaboradores, parceiros
da empresa e asilos da
Grande Vitória (ES), lo-
cal onde a fábrica fica
situada.

Cobra D’agua
A Cobra D’agua é

uma marca brasileira,
feita por brasileiros, para
brasileiros, que nasceu
em 1988. Essencialmen-
te praiana, a marca, evo-
luiu com o mercado e,
hoje, atende diversos ni-
chos, como casual e stre-
etwear. Além disso, pos-
sui uma linha de produ-
tos ecologicamente cor-
retos, com camisas e ber-
mudas feitas a partir do
reprocessamento de gar-
rafas pet. Já foram mais
de 100 mil garrafas uti-
lizadas neste processo.


