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Política
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Motorista pode
ter função
de cobrador
Deputados mantiveram
veto do governador ao
projeto da deputada
Janete de Sá, que
proibia que o condutor
acumulasse o trabalho
Leandro Reis
s deputados estaduais mantiveram, na sessão de ontem
da Assembleia Legislativa, o
veto do governador Paulo Hartung
(MDB) ao projeto de lei que proibia o acúmulo das funções de cobrador e motorista nos coletivos
urbanos da Região Metropolitana.
O placar da votação ficou apertado e dividiu a base aliada: 11 foram favoráveis à derrubada do veto, enquanto 12 votaram pela manutenção, com uma abstenção.
Eram necessários 16 votos para
derrubar o veto de Hartung.
Janete de Sá (PMN), autora do
Projeto de Lei nº 400/2017, afirmou que, mantendo o veto, vários
trabalhadores poderiam perder
seus postos de trabalho: “Estimase que cerca de 5.500 postos de
trabalhos serão eliminados”.
Líder do governo na Casa, Rodrigo Coelho (PDT) defendeu a
inconstitucionalidade do projeto,
que, segundo ele, é tema da legislação federal: “O governador incorreria em improbidade administrativa”, justificou.
Nas galerias da Casa, a sessão foi
acompanhada por cobradores e
motoristas. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, disse que a categoria tinha esperança. “Aqui é a casa do povo,
mas quem manda é o governo”,
criticou.

O

ROBERTA BOURGUIGNON

Pombo é eleito na
Câmara de Anchieta
A Mesa Diretora da Câmara de
Anchieta para o biênio de 2019 e
2020 já tem novos nomes. O vereador Cleber Pombo (PPL) é o
presidente; Geovane Meneguelle (PSD), o vice; e Beto Caliman
(DEM), o secretário.
“Legislativo e Executivo precisam andar juntos. Agora, vamos
planejar para os próximos anos”,
declarou Pombo.

Ceturb e GVBus
não comentam
A Companhia Estadual de
Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou
que o assunto é de responsabilidade do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).
Procurado, o sindicato afirmou que não comentaria a manutenção do veto.

JANETE conversa com rodoviários: “Projeto pouparia 5.500 empregos”
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Economia
SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OPNIÕES

“Velhos modelos são risco
para as novas empresas”
FOTOS: BETO MORAIS/AT

Declaração é do filósofo
e doutor em Educação
Mario Sergio Cortella,
que ainda disse ser
preciso estar preparado
para mudanças

O momento é
muito propício
para esse tipo de evento.
Falar sobre planejamento
e gestão é fundamental

“

Vinícius de Freitas, diretor da DVF

”

Kayque Fabiano
m um mundo de mudanças
velozes, o pior risco é ficar
ultrapassado. Os velhos modelos precisam ser atualizados para garantir a melhor produtividade
das pessoas e empresas. As declarações são do filósofo e doutor em
Educação Mario Sergio Cortella.
“Uma empresa inteligente precisa organizar situações em que as
pessoas pensem sobre os propósitos daquilo que fazem, para que os
funcionários sejam motivados e
consequentemente estimulados
pela empresa. Ficar ancorado no
óbvio é perigoso”, explicou o especialista.
Cortella participou da palestra
“Cenários Turbulentos, Mudanças
Velozes: Novos Tempos, Novas
Atitudes”, parte da programação
do último Seminário de Planejamento e Gestão do ano, promovido
ontem pela Rede Tribuna, no Ita-

E

FILÓSOFO e doutor em Educação, Mario Sergio Cortella disse que é preciso se atualizar como pessoa e profissional
maraty Hall, em Vitória.
Cortella disse ainda que não estar preparado para as mudanças
afeta tanto o crescimento profis-

EVENTO da Rede Tribuna reuniu centenas de profissionais e empresários

sional quanto o da empresa.
“Muitos ainda usam modelos
antigos e não abraçam o novo. É
preciso cautela com as mudanças,
mas acima de tudo é preciso se
atualizar como pessoa e como profissional. Não é porque você faz
uma atividade há muito tempo que
você está apto para continuar fazendo, sem se atualizar”, avaliou.
E complementou: “É preciso
abrir a cabeça para aquilo que ainda
não se conhece, organizar as ideias,
e tudo isso exige do profissional coragem e humildade. Coragem para
mudar e humildade para aprender
aquilo que não se sabe.”
O evento também contou com a
palestra do professor e doutor em
História Chico Teixeira. Com o tema “Novo Cenário Político e os
Impactos Econômicos e Sociais”,
voltado para o novo período políti-

co que o Brasil passará, Teixeira
afirmou que as mudanças irão
atingir todos os brasileiros, eleitores de Bolsonaro ou não.
“Esta não é apenas a sucessão de
um novo governo, é um programa
de governo novo, diferente de tudo
que já vimos e que irá começar no
dia 1º de janeiro. Essa história de
que uma coisa é a campanha eleitoral e outra coisa é o governo propriamente dito, não se aplica ao
governo de Bolsonaro”, disse.
A abertura do evento ficou por
conta do diretor de Marketing da
Rede Tribuna, Geraldo Schuller,
que reforçou a importância de um
evento como este no atual momento de transição no País. Schuller também garantiu a realização
da próxima edição do seminário,
que acontece no segundo semestre
do ano que vem.

É um tema
de grande
importância,
principalmente para
os empresários

“

”

Moacir Lellis, presidente do Sinepe-ES

Um evento como
esse contribui
para as nossas reflexões
e nosso nível de
autodesenvolvimento

“

”

Kátia Vasconcelos, presidente da ABRH

População não aceita mais velha política
Interessado em reunir pistas da
atuação do futuro governo, o professor e doutor em História Chico
Teixeira afirmou que a população
não aceita mais a velha política e
que o brasileiro busca agora um
governo diferente, com outra forma de fazer política.
“Há um amplo sentimento contrário ao sistema representado pelo modelo de gestão atual e isso ficou estampado com o grande número de votos nulos ou branco e
em Jair Bolsonaro, que oferece, segundo ele, um novo modelo”.
O especialista disse ainda que
haverá uma grande pressão do governo Bolsonaro de se mostrar diferente da “velha política”.

“Ele terá que se enquadrar nas
atitudes e alianças de um presidente da República, mas ao mesmo tempo não pode ceder ao 'sistema' de Brasília”, afirmou.
MUDANÇAS
Já em relação à atuação do novo
governo, Teixeira reforçou que as
mudanças estruturais de pautas
comportamentais deverão ser direcionadas a uma grande parcela
de profissionais que não votou nele.
“Os professores, por exemplo,
têm chances de terem sua atuação
afetada, desde mudanças nas grades curriculares até as bibliografias lidas pelos alunos”, destacou.

Nosso propósito
é disseminar
informação e trazer
um conteúdo novo
para os capixabas

“

”

Geraldo Schuller, diretor da Rede Tribuna

CHICO TEIXEIRA afirmou que a população brasileira quer um novo modelo
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“Precisamos de professores
adaptados à tecnologia”
onsciência dos avanços tecnológicos e envolvimento
das crianças na educação.
Esses são os pilares que o jornalista, escritor, especialista em novas
tecnologias, criatividade e inovação, Marcos Piangers, aponta como fundamentais para acompanhar e incentivar o desenvolvimento das crianças.
“Precisamos de profissionais
que olhem para o mercado e digam ‘eu preciso olhar e me adaptar
às novas tecnologias'”, explicou o
especialista na palestra “Inovação,
uma espiada no futuro”, no Seminário Tribuna de Educação 2018.
O primeiro passo, segundo ele, é
entender o que é tecnologia para
esclarecer os prós e os contras do
uso desta ferramenta.
“Não adianta olhar para a internet como vilã e torcer para que ela
simplesmente desapareça da vida
das crianças”, salientou.
Durante a palestra, o escritor arrancou aplausos e gargalhadas
com suas histórias e sua forma de
enxergar o mundo por meio da
educação.
Ele acredita que em um ambiente de profunda transformação como o que vivemos hoje, é importante que a qualificação e o aprendizado dos profissionais da educação não parem e estejam alinhados
com o avanço da tecnologia. E desafiou os presentes a questionarem a realidade.
“Estamos dispostos a sair da
nossa zona de conforto para nos
adequarmos à educação moderna?
O mundo mudou, e se a gente tentar fazer uma educação igual a da
época industrial, vamos estar no
passado”, enfatizou.
Ele ainda acrescentou que, na
educação tradicional, as crianças
estão acostumadas a não poder
conversar, correr e brincar e, por
isso, elas não absorvem o conteúdo, já que são só ouvintes.
“As crianças aprendem mais
conversando do que ficando em silêncio, deixem elas falarem”,
orientou.
Segundo ele, a tecnologia pode
assustar, quando não se sabe usá-la.

FOTOS: DAYANA SOUZA/AT

C

Novo olhar para a educação
As amigas Karoline Santos, 20,
universitária; Sara Leonor, 30, caixa, e Alicia Castelano, 18, universitária, participaram pela primeira
vez do Seminário Tribuna de Educação e disseram que o evento proporcionou a elas um novo olhar so-

bre educação no Brasil. Para elas, o
tema mais relevante foi como os
profissionais podem fazer uso da
tecnologia em sala de aula.
“Seminários como esse nos motivam e despertam um novo olhar para a educação”, disse Karoline.

Prática
A professora
Deusenir Sandes, 53, e a universitária Rosangela Camargo, 55, vão colocar em prática o
que aprenderam
no seminário.
“Vamos disseminar o conhecim en t o”, disse
Deusenir.

MARCOS PIANGERS disse que é preciso estar alinhado com a tecnologia
“É importante saber e entender
a tecnologia, até para que, em um
determinado momento, a gente
saiba dizer não para ela. A culpa
não é da ferramenta, é de como a

Estamos dispostos
a sair da nossa
zona de conforto para
nos adequarmos à
educação moderna?

“

”

Marcos Piangers, especialista em
novas tecnologias

Reflexão
As universitárias Roseane Silva, 42, Luana Cena, 25, sempre
participam dos
seminários. “Toda
vez que a gente
vem, é um conhecimento a mais
que adquirimos.
Nos faz refletir
sobre onde estamos e onde queremos chegar”,
enfatizou Luana.

usamos. A tecnologia está mudando tudo e eu acredito que
uma hora vai chegar à escola”,
disse.
RESULTADO
O palestrante ressaltou, ainda,
que para uma educação de qualidade é preciso ampliar a visão para
as mudanças fora da sala de aula.
“Muitas vezes nós não queremos enxergar como as coisas estão
mudando. Quantos gênios estamos perdemos quando não oferecemos educação de qualidade?”.

DEPOIMENTOS
Contribuição

Educação como pilar

Construção do futuro

Tema necessário

Qualidade de vida

“O seminário contribui para o educando e para os
educadores.
O evento traz os
melhores profissionais para nos ensinar, uma vez que a educação significa
muito no desenvolvimento do nosso
País, na formação de novos seres
pensantes. Só através da educação
conseguimos salvar a juventude. O
seminário já faz parte da agenda da
educação estadual. Aqui, aprendemos a ter uma nova perspectiva”.

“A educação é o
que nós mais precisamos no País, e
seminários como
este fomentam discussões com profundidade, fundamentais para o crescimento, principalmente em ano eleição.
Precisamos de profissionais qualificados, que orientem nossos jovens
a fazerem boas escolhas. E esses seminários os qualificam também”.

“Sempre digo que
a Rede Tribuna tem
um papel com o capixaba, que é a informação e formação de novos cidadãos. O que nós, como público, vemos aqui no seminário
é que precisamos ouvir e ver o que
está surgindo de novo quando o assunto é educação.
Todo conhecimento é importante
para entender, aprender e refletir sobre o futuro da educação que somos
responsáveis por construir”.

“Seminários como
este mostram que A
Rede Tribuna está
superalinhada e
preocupada com o
futuro da educação
e com a formação de
agentes de transformação.
Os temas abordados nas palestras
são altamente pertinentes ao tempo
que estamos vivendo, tempo esse que
exige que nos adaptemos às mudanças que o mundo moderno tem exigido de nós”.

“Tratar de um tema tão importante
como educação
demonstra claramente a preocupação da Rede Tribuna com o bem-estar e melhor qualidade de vida da população.
Nossa presença, como vice-presidente da Assembleia, demonstra
também a preocupação do Poder
Legislativo, em parceria com A Tribuna, de transformar nosso Estado
em um lugar melhor para se viver”.

Marcos dos Santos,
conselheiro Estadual da Educação

Hélio Hoffmann Schneider,
diretor-superintendente da
Associação Capixaba dos
Supermercados (Acaps)

Alexandre Nunes Theodoro,
reitor da Faesa

Geraldo Diório, superintendente do
Sindicato das Escolas Particulares
do Espírito Santo (Sinepe)

Marcelo Santos,
deputado estadual

