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Caros leitores, 

Chegou o PET INFORMA, para deixá-los por dentro de 

tudo o que acontece no programa. O PET ProdBio é um 

Programa de Educação Tutorial financiado pelo 

Ministério da Educação para a melhoria dos cursos de 

graduação, por meio da realização de atividades de 

ensino pesquisa e extensão. 

Nosso PET é formado por alunos dos cursos de 

Engenharia de Produção e Ciências Biológicas do 

Ceunes/Ufes. Este boletim informativo tem o intuito de 

relatar sobre o cotidiano das comunidades pesqueiras do 

norte do Espírito Santo por meio das percepções 

adquiridas pelos petianos, durante visitas e coleta de 

dados e também assuntos em alta no momento. 

Esperamos que gostem do conteúdo apresentado e que 

estes gerem um pouco mais de conhecimento. 

Grande abraço da Equipe PET ProdBio. 

 
Integrantes do PET ProdBio  

Fonte: PET ProdBio 
 

 
 

 
 

 

 

 

Para ficar por dentro dos principais impactos gerados 

pela pandemia do Covid-19 em São Mateus, vá à página 

x e confira os relatos dos mateenses. 

 

Quer saber como o nosso turismo foi afetado pelo 

Coronavírus? Se sim, venha conferir a página x. 

 

A saúde mental é um problema frequente entre os 

estudantes. Quer saber como este assunto está sendo 

tratado durante a pandemia? Visite a página x, ficar por 

dentro do assunto. 

 

Para saber mais sobre os impactos do Covid-19, vá à 

página x e confira os principais resultados. 

 

Como está o contágio do novo Coronavírus no nosso 

estado? Acesse a página x e confira os principais dados. 

 

 

 

IMPACTOS DA COVID-19 NA ECONOMIA DA 

CIDADE DE SÃO MATEUS, ESPÍRITO SANTO 

Alexia Dutra Almeida, Julya Estevão de Oliveira, Lucas 

Henrique de Oliveira e Maria Silvia de Carvalho Neta 

 

Desde dezembro de 2019 o mundo vem enfrentando a 

pandemia da COVID-19, uma doença causada pelo vírus 

Sars-Cov-2, que tem gerado preocupação não só nas 

áreas da saúde e educação, como também diversos 

impactos sociais, políticos e principalmente 

econômicos.  

Um termo bastante usado nos anos 1990, quando ocorreu 

a “Bolha da Internet” voltou a ser usado no atual 

momento, que é o “Nova Economia”. O termo vem sendo 

utilizado para se referir às mudanças causadas pela 

pandemia, que também é tratada como o “novo normal”. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou 

diversas medidas a serem implementadas durante esse 

período, dentre elas, o distanciamento social, o uso de 

máscara, a suspensão de eventos públicos, etc. 

Inicialmente também foram suspensas as atividades de 

algumas áreas comerciais, permanecendo em 

funcionamento somente as áreas 

consideradas essenciais, como por exemplo, 

supermercados e farmácias. 

Tais medidas foram seguidas mundialmente e no Brasil 

quase todos os estados e municípios fizeram o mesmo. O 

município de São Mateus - Espírito Santo foi um deles, 

a Prefeitura local implementou diversas medidas por 

meio de Decretos, tais como: 

Art. 2°. Além das determinações constantes no 

Decreto Estadual n° 4600-R/2020, fica, ainda, 

recomendado ao comércio e indústria em geral: 

I - a imediata suspensão de suas atividades. 

II - que avaliem a viabilidade de concessão de 

férias a seus empregados; 

III - que avaliem a possibilidade de adotar o 

sistema de home office ou outras medidas 

capazes de realizar o atendimento sem o contato 

físico entre as pessoas; 

IV - os comerciantes e empresários ficam 

obrigados a adotar as medidas impostas em 

Portaria expedida pela Secretaria de Saúde com 

fins de evitar a propagação do novo 

CORONAVÍRUS. 

Parágrafo único - Os supermercados, mercados, 

armazéns, distribuidoras de produtos essenciais 

à manutenção da qualidade de vida da 

população, farmácias, deverão manter suas 

atividades, além de adotar outras formas de 

atendimento como Delivery e Drive Thru.  

 

Fonte: DECRETO n° 11.357/2020 da Prefeitura 

de São Mateus.  

 

Diante desse e de outros decretos com medidas 

adaptativas à população e as empresas, os petianos 

realizaram entrevistas via WhatsApp com sete empresas 

na cidade de São Mateus - ES que atuam em diferentes 

setores para entender quais os efeitos dessas 

determinações, como estão sendo aplicadas e os reflexos 

da pandemia em seus negócios. Os depoimentos foram 

recolhidos entre comerciantes e comerciários de uma 

padaria, duas papelarias, um armarinho, uma fábrica de 

móveis, uma lanchonete e uma loja de rede varejista.  

 

● Adaptações nos estabelecimentos 

 

A respeito do cumprimento dos decretos determinados 

pela Prefeitura, a maioria dos comerciantes de lojas 

centrais discordaram das medidas e alguns 

até  confessaram terem descumprido as mesmas, pois, de 

acordo com eles, as restrições aumentaram o número de 

aglomerações nas portas das lojas, além de que para uma 

das empresas era totalmente inviável cumprir o Decreto 

Municipal 11.414/2020 que estabelece  no § 2° do Art. 

9° que o atendimento deve ser feito uma pessoa a cada 

10 m2, já que em estabelecimentos pequenos, era 

impossível manter essa medida. Já os comerciantes de 

bairros concordaram por controlar o número de pessoas 

atendidas simultaneamente, mesmo sendo donos de 

empresas consideradas pequenas atendiam, na entrada da 

loja, um cliente por vez. Segundo uma das entrevistadas, 

gerente de uma rede de lojas varejista, no início da 

pandemia foram corretas as restrições e como toda a 

população estava muito assustada, a grande maioria 

obedeceu. Entretanto, a mesma afirma que hoje em dia 

tais medidas não surtiam mais efeito, pelo fato de 

permitirem apenas um turno do dia com todo comércio 

aberto, as pessoas acabam deixando para ir ao centro no 

mesmo horário, o que aumenta as aglomerações. 

Para se adaptar ao novo cenário, os comerciantes tiveram 

que inovar no atendimento aos clientes e aumentar a 

visibilidade de suas lojas. Os comerciantes começaram a 

investir em vendas online, utilizando plataformas como 

o Instagram e WhatsApp, dos entrevistados apenas a 

padaria não aderiu a essas formas de venda. A 

implementação do delivery foi novidade nesses setores, 

um meio de oferecer conforto e segurança tanto para os 

lojistas quanto para seus clientes, nos primeiros dias da 

pandemia a loja varejista, o armarinho e as papelarias 

estavam atendendo  dessa maneira, mas começaram a 

retomar o fluxo de clientes presenciais. Já a fábrica de 

móveis sempre trabalhou com encomendas e continuou 

assim. No setor alimentício além do delivery, que já era 

utilizado antes da pandemia, a lanchonete informou que 

eles adotaram o drive thru sugerido no decreto, ou seja, 
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os clientes que se sentissem confortáveis poderiam ir até 

o local e retirar seu pedido. 

 

● Impactos relatados 

 

Com relação às demissões, apenas dois estabelecimentos 

dos entrevistados fizeram desligamento permanente de 

funcionários, sendo eles, a lanchonete e uma das 

papelarias, os outros conseguiram manter escalas durante 

o período de restrição do horário comercial e aderiram a 

ajuda do governo. Para as grandes empresas, um fator 

importante foi o “acordo entre patrão e empregado”, no 

qual, os contratos podiam ser interrompidos ou 

suspensos por até dois meses e os pagamentos dos 

salários nessa modalidade eram 30% do governo e 70% 

da empresa. Além do governo pagar os trabalhadores 

com jornada e salário reduzido, ou seja, também era feito 

um cálculo de acordo com o piso salarial do trabalhador, 

as horas trabalhadas eram responsabilidade da empresa e 

as horas reduzidas eram responsabilidade do governo. 

(Fonte: MP 936/2020 Autor: Presidência da República). 

Entretanto, os comércios de bairro não optaram por essa 

medida provisória, apenas reduziram as horas 

trabalhadas e, consequentemente, os salários dos 

funcionários para conseguir mantê -los.  

O reflexo do isolamento social na economia já pode ser 

sentido nos primeiros dias com o fluxo de vendas caindo 

para todos entrevistados. No entanto, depois dos 15 dias 

iniciais houve um período em que para a lanchonete, a 

loja varejista e a fábrica de móveis em questão, o pico de 

vendas foi mais alto que antes da pandemia, ou seja, 

acredita-se que devido ao isolamento, as pessoas estão 

comendo mais e adquirindo mais produtos de casa como: 

cama, mesa e banho, e móveis de decoração, o que levou 

a economia a ficar instável nesse período. O armarinho 

teve um aumento significativo nos materiais de 

confecção de máscaras, mas depois de um tempo as 

vendas voltaram a cair. A padaria  relatou que alguns de 

seus produtos estavam em falta pois o fornecedor não 

estava vindo até São Mateus, por isso, houveram 

aumentos e os clientes reclamaram bastante, a falta de 

demanda estava causando instabilidade nas vendas. Já 

para as duas papelarias a expectativa é que as vendas 

melhorem apenas quando voltarem as aulas.  

 

 

 

.  

 Figura 1: Centro de São Mateus em 21 de outubro de 

2020 

Foto: Autores, 2020. 

 

● Expectativas futuras  

 

Quando perguntados sobre as expectativas futuras, 

grande parte dos entrevistados afirmaram estarem 

otimistas por alguns fatores, mas o principal, foi a 

liberação municipal de retorno ao horário comercial 

normal por meio do Decreto n°.ll.795/2020 do dia 23 de 

setembro, onde vetou-se todas as restrições definidas 

anteriormente já que o município saiu da zona de risco, 

segundo informações estaduais. 

De acordo com os depoimentos dos lojistas, o maior 

impacto se deu no início da pandemia, onde ocorreu um 

declínio muito grande nas vendas em alguns setores. 

Mesmo com as dificuldades, foram criados novos meios 

de inovar nas vendas, oferecendo um serviço seguro para 

todos. As expectativas por tempos melhores são grandes, 

com a reabertura do comércio e flexibilização de normas, 

os lojistas afirmam que esperam voltar à normalidade e 

principalmente recuperar o fluxo de vendas. Ainda vale 

ressaltar a importância do isolamento social e dos 

cuidados individuais para retardar a proliferação da 

COVID-19 até que a vacina seja desenvolvida e o fluxo 

econômico seja restabelecido sem riscos à saúde de 

clientes e comerciantes. 

 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA NO TURISMO 

CAPIXABA 

Carolina de Farias Brandão, Fabricio Lopes e Matheus 

Amorim 

 

● A importância do turismo 

 

O turismo é uma das atividades humanas mais 

importantes existentes no planeta, pois está relacionada 

aos fenômenos culturais, históricos, socioeconômicos e 

ao meio ambiente. Este vem sendo apontado como 

gerador de riquezas, empregos, investimentos e tem 

modificado o uso da terra e a estrutura econômica de 

diferentes regiões. Além disso, possui a capacidade de 

influenciar várias atividades indiretas que atingem os 

mais variados setores da economia, desde a indústria até 

a agricultura. Atualmente, corresponde a 10,4% do PIB 

mundial e cerca de 8,1% do PIB brasileiro. 

Desta forma, o turismo possui grande importância no 

desenvolvimento econômico do país. Os seus efeitos 

diretos são medidos pelas despesas realizadas pelos 

turistas em um período específico. Os efeitos indiretos, 

por sua vez, são resultantes das despesas com serviços, 

equipamentos e prestadores de serviços turísticos e de 

outros tipos, neste mesmo período. O setor público 

também é beneficiado com a arrecadação de 

impostos.  Os recursos gerados por meio da atividade 

multiplicam-se na economia traduzindo-se em: aumento 

da urbanização; incremento das indústrias associadas; 

incremento da demanda de mão-de-obra para serviços; 

incremento da indústria de construção; aumento da 

demanda dos produtos locais desde hortifrutigranjeiros 

até artesanato. O efeito multiplicador é produzido pela 

sucessão de despesas que tem origem no gasto do turista 

e que beneficia os setores ligados indiretamente ao 

fenômeno turístico.  

Porém, no ano de 2020, esta alternativa ficou suspensa 

para o Brasil devido a pandemia causada pelo COVID 

19. Com a necessidade de adotar o distanciamento social 

e evitar aglomerações, a atividade turística foi 

diretamente afetada. Pontos turísticos foram fechados, 

voos suspensos, eventos cancelados, fronteiras 

interditadas, hotéis, pousadas, bares e restaurantes 

obrigados a fechar as portas. Em todo o Brasil, de acordo 

com a Confederação Nacional de Comércio, Serviços, 

Bens e Turismo (CNC), o setor já acumula perdas desde 

o início da pandemia, inclusive no estado do 

Espírito  Santo, que já na segunda quinzena de março 

registrou um prejuízo de R$ 201,4 milhões, conforme 

levantamento da Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC) . 

 

● O Turismo capixaba 

 

Situado na região sudeste do Brasil, contém beleza 

acumulativa aliada à mistura de tradições de índios, 

negros, portugueses, italianos, alemães e outros que 

agregaram para a construção da história capixaba. Possui 

uma área de 46.095 km, sendo cerca de 40% do território 

litorâneo, se destacando por ter várias atrações turísticas.  

Entre as atividades mais conhecidas no Estado, destaca-

se o turismo religioso, onde o Convento da Penha (Figura 

01) é o principal símbolo e um dos ícones do Espírito 

Santo. O estado também possui um dos maiores templos 

budistas do Brasil, o Mosteiro Zen Morro da Vargem, 

localizado no município de Aracruz.  Na área de 

negócios, destacam-se a Sede de grandes empresas 

como:  a Vale, Arcelor Mittal Tubarão e Arcelormittal 

Cariacica, Fibria, Samarco e Chocolates Garoto, entre 

outras. 

 

 

Figura 2: Convento da Penha, símbolo religioso do 

Espírito Santo 

Fonte: Creative Commons 

 

O agroturismo é forte, com uma extensa diversidade de 

produtos: geleias, doces, biscoitos, pães, café, fubá, leite, 

queijo, ricota, iogurte, vinhos, licores, cachaças, 

artesanatos e bordados em diversas cidades. Sobre 

o ecoturismo, pode-se destacar as mais belas paisagens 

por toda extensão capixaba, além de possuir rica 

diversidade biológica, desde praias, lagoas, parques, 

montanhas e entre outros entretenimentos. 

A cultura é vasta, com ícones endêmicos como a panela 

de barro (Figura 02), o incrível ritmo do congo, e a festa 

da polenta. No município de Muqui pode-se encontrar o 

maior sítio histórico do estado.  Há ainda outras cidades 

conhecidas pelo seu valor histórico como: Anchieta, Vila 

Velha e São Mateus. Dado seu vasto território litorâneo 

(40%) dispõe do turismo náutico, em que os esportes e a 

pesca oceânica se destacam. Para aqueles que buscam a 

revitalização do espírito por meio da vivência em plena 

natureza, o turismo esotérico é uma boa alternativa. Com 

Mata Atlântica predominante, muitas cachoeiras, rochas 

e o contato direto com a natureza fazem do Estado um 

lugar imperdível para experiências em busca de 

relaxamento e autoconhecimento. 
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Figura 03: Panelas de barro de Goiabeiras - ES 

Fonte: Autores, 2017. 

O Estado apresenta grande potencial turístico, tendo 62 

dos 78 municípios capixabas, ligados de alguma forma a 

esta atividade. Assim sendo, a sua economia, a criação e 

manutenção dos empregos, a arrecadação de tributos e a 

dinamização de outras atividades, como o comércio e 

serviços ligados às atividades turísticas estão sendo 

afetados durante o ano de 2020, fato este que será 

descrito a seguir. 

 

● Situação econômica do turismo capixaba 

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

devido aos impactos ocasionados na economia 

decorrentes da pandemia, o Produto Interno Bruto (PIB) 

deste ano poderá registrar retração de 4,4%. Ainda, 

espera-se que o PIB turístico tenha uma queda de 38,9% 

em 2020. 

Segundo boletim do governo do Estado, em âmbito 

nacional, o Espírito Santo ficou atrás apenas do Distrito 

Federal em relação ao desempenho nas atividades ligadas 

ao turismo. Ainda, o volume de demanda relacionada a 

este setor registrou queda de 12,7% quando comparado a 

2019, sendo este impacto gerado pela crise estabelecida 

pelo novo Coronavírus.  

Com intuito de avaliar a situação econômica do setor, a 

Secretaria de Turismo (Setur) realizou uma pesquisa com 

empresários da área, para que desta forma fossem 

traçadas ações para combater os efeitos da pandemia. 

Esta ação aconteceu, no início da pandemia no mês de 

maio e mais recentemente nos meses de julho e agosto. 

Segundo o secretário de Estado de Turismo, Dorval 

Uliana: “Na pesquisa realizada no início da pandemia 

detectamos a necessidade de linhas de crédito, bem como 

a elaboração de editais direcionados aos Guias de 

Turismo. Com base nisso, a Setur trabalhou e conseguiu 

realizar, junto com o Governo, ajustes, linhas de crédito 

específicas para o setor e elaboração de um edital para os 

guias de turismo”. 

O estudo mais recente ocorreu entre os dias 08/07 a 05/08 

de 2020. Os dados foram obtidos por meio de 

questionário online, que teve a participação de 143 

empresários e profissionais autônomos de 29 municípios 

do estado. 

Os autônomos foram os principais afetados pela 

pandemia, passando por uma redução de 80% nas suas 

atividades, principalmente os guias de turismo que 

representam 63,6% das pessoas físicas analisadas. Ainda, 

81,8% destes afirmam que paralisaram as suas atividades 

durante a pandemia, sendo este também o destino de 

cerca de 36,4% das empresas estudadas. 

Entretanto, apesar dos desafios e quedas nas receitas, 

aproximadamente 51,8% dos empresários conseguiram 

manter o seu quadro de funcionários, adotando medidas 

mitigadoras, por exemplo, redução de carga horária, 

antecipação de férias e home office. 

Buscando sobreviver a crise imposta pela pandemia, 

28,1% empresas tentaram aprovações em linhas de 

crédito, sendo o Banestes o mais procurado. Os valores 

provenientes destas ações foram utilizados para 

pagamento de dívidas, fornecedores e folha de 

pagamento. 

Além disso, outras medidas foram adotadas para 

contornar os efeitos da pandemia, uma delas foi a 

redução de preços dos produtos entre 11% a 25%, sendo 

esta adotada por 41,8% dos empresários. As medidas 

mitigadoras adotadas em junho de 2020 foram: 

adiamento de investimento e novos projetos (27,2%), 

remarcação ou adiamento dos serviços (26,2%), medidas 

relacionadas a funcionários, tais como: redução de carga 

horária, suspensão de contratos, mudança no controle de 

frequência, home office e antecipação de férias, (18,4%), 

aplicação de serviços on-line (12,1%) e outros (16,1%). 

Quando perguntados sobre o que poderia ajudar agora e 

nos próximos seis meses, além de financeira, 29,3% 

afirmaram “Acesso a informações sobre como se portar 

na reabertura”, isso reflete a necessidade de pesquisas e 

orientações sobre a pós pandemia, para estes 

empresários. 

Entre as principais atividades de atuação das empresas a 

hospedagem foi a mais citada entre os empresários, 

representando cerca de 29,1% das respostas, sendo esta a 

mais atingida, pois 100% tiveram redução na sua taxa de 

ocupação. A expectativa de 17,7% dos entrevistados era 

de até 80% de ocupação no mês de junho, porém 44,1% 

tiveram apenas 10%. 

 

● Como será a recuperação do setor? 

 

Em contrapartida, para recuperar o crescimento deste 

setor provocado pela crise  e  promover o crescimento, o 

Estado prevê o retorno dos principais eventos turísticos 

capixabas. Tais eventos deverão ocorrer no segundo 

semestre deste ano como, o Festival de Inverno de 

Guaçuí, o Festival do Camarão e a Maratona 

Internacional da Região de Pedra Azul, que estão 

passíveis de acontecer ainda em 2020 por meio de 

implementação de medidas de segurança. De acordo com 

o coordenador geral de produtos turísticos do Ministério 

do Meio Ambiente, outra alternativa é estimular os 

turistas a buscarem por locais menos explorados, em 

especial, lugares que possuam espaço com ar livre, uma 

boa sugestão seriam os parques estaduais que retomaram 

as suas atividades desde 25/07/2020.  

 O turismo é capaz, de fato, de trazer grandes benefícios 

para o Espírito Santo, necessita respeitar os protocolos 

sanitários para prevenção do contágio do novo 

Coronavírus, isto inclui medidas como aferição de 

temperatura, uso de máscaras, distanciamento físico, 

limpeza periódica de ambientes e superfícies, além de 

fornecimento de kits de higiene para viagens mais 

seguras. 

 

Para acesso ao mapa turístico do Espírito Santo leia o QR 

Code: 

 

SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

Júlia Sacramento Barbosa, Juliana Silvares Andrelino e 

Thales de Almeida Cruz 

 

No ano de 2020, uma nova cepa da família dos 

Coronavírus foi identificada, o novo Coronavírus (2019-

nCoV), isso aconteceu após o surgimento de casos de 

pneumonia, entre o final do ano de 2019 e início de 2020, 

com causas desconhecidas na cidade de Wuhan, capital 

da Província de Hubei, na China. 

Mas, o que é o Coronavírus? É uma família de retrovírus 

que causam infecções respiratórias. Entender as suas 

formas de prevenção tornou-se essencial para a 

preservação da vida (Figura 1). Sabe-se que o 

Coronavírus é transmitido de um infectado a um não 

infectado pelas gotículas de saliva, secreções da mucosa 

do nariz e o contato direto com algum objeto 

anteriormente tocado por um infectado.  

 

Figura 4: Maneiras de prevenção do coronavírus 

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde. 

 

Em decorrência disso, a rápida disseminação do novo 

Coronavírus por todo mundo, as incertezas sobre como 

controlar a doença e a sua gravidade, além da 

imprevisibilidade acerca do tempo de duração da 

pandemia e dos seus desdobramentos, caracterizam-se 

como fatores de risco à saúde mental da população, 

agravando-se patologias como ansiedade e depressão, em 

especial aos estudantes, que encontram-se com aulas 

suspensas ou adaptadas ao formato não presencial, desde 

março de 2020. 

Um estudo recente chinês publicado na revista científica 

“medRvix: the preprint server for health science'', 

discutiu de que maneira o novo coronavírus pode afetar 

a saúde mental. Revelou-se que dos 714 pacientes 

diagnosticados com COVID-19 96,2% apresentaram 

estresses pós-traumáticos, manifestados por ataques de 

pânico, nervosismo e, ou sofrimento emocional. 

Contudo, essa problemática não se restringe somente às 

pessoas contaminadas pelo vírus. As estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que de 30% 

a 50% das pessoas podem vir a desenvolver algum tipo 

de sofrimento psíquico ou problema de saúde mental no 

decorrer da pandemia, sendo o isolamento social, o luto 

devido a perda de entes queridos, o distanciamento físico 

e a falta de trabalho tendem a produzir efeitos negativos 

no bem-estar psicossocial.  

A expressão saúde mental está relacionada à maneira 

como o indivíduo lida com as exigências, desafios e, 

sobretudo, à forma como harmoniza suas emoções e 

sentimentos. Entende-se que uma boa saúde mental 

significa possuir um equilíbrio emocional capaz de 

viabilizar uma vida sem sofrimentos e angústias. 

Contudo, existem diversas razões que podem levar ao 
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desequilíbrio, tais como o excesso de trabalho, traumas 

e, como já mencionado, a própria pandemia.  

Entre os principais problemas de saúde mental estão a 

depressão e a ansiedade. Para o Ministério da Saúde, 

características como tristeza profunda, falta de apetite, 

pessimismo e baixa autoestima podem ser sintomas de 

depressão. No Brasil, conforme estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 12 milhões de 

pessoas são afetadas por esse problema e esse número é 

o maior em toda a região latino-americana. A ansiedade, 

por sua vez, pode começar com pequenos gestos de 

insegurança e medo, ou por simples “friozinho na 

barriga”. Dados mais recentes da OMS apontam que 

aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros sofrem de 

ansiedade. 

No que tange os estudantes universitários, estes se 

encontram em uma etapa da vida cuja existência de 

preocupações relativas, por exemplo, à sua inserção no 

mercado de trabalho e à adaptação a uma rotina com mais 

tarefas e cobranças são frequentes. Segundo uma 

pesquisa feita pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Assuntos Estudantis em 2014, de uma amostra de 

939.604 estudantes de Instituições Federais de Ensino 

Superior no Brasil, 79,8% relataram passar por 

dificuldades emocionais.  

De maneira mais ampla, estudos apontam que o 

sofrimento psíquico aflige 30% dos estudantes 

brasileiros, que em sua maioria são jovens com idade 

entre 19 e 24 anos, conforme o Mapa do Ensino Superior 

no Brasil divulgado em 2020 pelo Instituto Semesp. 

Diante deste cenário, o grupo PET ProdBio buscou 

elucidar o assunto em questão dado a sua extrema 

importância, além de ser um contexto no qual nós, na 

posição de discentes, estamos inseridos. Para tanto, 

desenvolveu-se um formulário com perguntas inseridas 

dentro desta temática. Em seguida, este foi enviado 

usando as redes sociais do grupo para estudantes de mais 

de 30 instituições de ensino superior do país. Vale 

ressaltar que não foi adotado técnica de amostragem, não 

sendo este os objetivos desta reportagem, assim, foram 

obtidas ao todo 76 respostas. 

Os participantes têm uma média de idade de 22 anos. 

Destes, 71,6% são do sexo feminino e 28,4% do 

masculino. Inicialmente, quando foram questionados a 

respeito de pertencerem ao grupo de risco para a Covid-

19, ou seja, se são pessoas portadoras de doenças pré-

existentes como diabetes, hipertensão, asma ou se são 

grávidas ou idosos (as), 86,5% responderam que não. Por 

outro lado, 66,2% afirmaram residir com pessoas 

pertencentes a esse grupo. Isso significa que mais da 

metade dos participantes moram com indivíduos que, se 

infectados, podem apresentar um estado de saúde mais 

frágil.  

As instituições de saúde como a OMS e o Ministério da 

Saúde aconselharam e defenderam o distanciamento 

social como medida de prevenção contra o COVID-19. 

Sendo assim, a aplicação desta medida pode ter 

influenciado negativamente na saúde mental dos 

indivíduos, em especial dos estudantes nesse novo 

cenário, uma vez que, ela afeta comportamentos e os 

aspectos da realidade.  

Os riscos gerados nesta atual crise causaram sofrimentos 

e preocupações reais, podendo ter sido causado por uma 

abrupta mudança na rotina e o impedimento das 

interações interpessoais cotidianas. Dado que 76,3% dos 

estudantes responderam que o distanciamento afetou 

negativamente. Na tentativa de minimizar, manter o 

corpo e, ou a mente ativa é uma atitude necessária 

Nesse sentido, na busca de entender os efeitos da 

pandemia e a situação da saúde mental dos participantes, 

foi perguntado primeiro se antes da pandemia estes já 

apresentavam algum problema de ordem mental e os 

resultados se encontram na Tabela 1.  

Tabela 1 - Porcentagem de participantes que 

apresentavam problemas de saúde mental antes da 

pandemia 

Você já apresentava algum problema? % de pessoas 

Sim, ansiedade 50% 

Sim, ansiedade e depressão 7,9% 

Não 42,1% 

Fonte: PET ProdBio, 2020. 

 

De acordo com os respondentes da pesquisa (Tabela 1) 

foi possível verificar que 50% descreveu algum quadro 

de ansiedade como um dos principais problemas, já 7,9% 

sofriam tanto do primeiro problema quanto de depressão. 

Em seguida, foi perguntado se a pandemia pode ter 

agravado tal (is) problema (as) e mais da metade (51,4%) 

afirmaram que sim. 

O bem-estar emocional também é afetado pela falta de 

qualidade do sono. Isso acontece porque a privação do 

mesmo tem relação com o pensamento negativo 

repetitivo ou uma preocupação. Sendo assim, ela pode 

não ser apenas uma consequência de doenças mentais, 

mas a causa. Segundo os respondentes da pesquisa do  

ProdBio, 48,7% avaliaram que a qualidade do sono foi 

afetada negativamente durante a pandemia.  

Por isso, técnicas de relaxamento, respiração profunda, 

meditação, ioga, e alimentos ricos em triptofano, são 

ótimos aliados no humor, proporcionando uma sensação 

de bem-estar, de forma a ajudar na formação de 

serotonina, uma substância presente no cérebro que 

facilita a comunicação entre os neurônios, regulando o 

humor, a sensação de fome e o sono. 

Diante o exposto, percebe-se que a existência de redes de 

apoio é fundamental para auxiliar na recuperação das 

pessoas que sofrem não apenas pelos problemas aqui já 

citados, mas também de outros problemas de ordem 

mental. Mais de 90% dos participantes afirmou possuir 

uma rede de apoio, sendo a família e os amigos, 

simultaneamente, a categoria com maior participação 

(52,6%). Por outro lado, aproximadamente 4% disseram 

não conseguir externar para alguém o que estão passando 

ou não possuem apoio.  

A saúde mental é um tema delicado e ao mesmo tempo 

muito recorrente na sociedade brasileira que atualmente 

dispõe de serviços especializados neste assunto. Há, por 

exemplo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) que, 

de forma gratuita e garantindo o anonimato ao indivíduo 

que entra em contato via telefone ou chat, atua 

oferecendo apoio emocional aos brasileiros em 

necessidade. Além disso, o CVV trabalha na prevenção 

do suicídio. Caro, leitor (a), seja você estudante 

universitário ou não, não se esqueça: a sua vida importa! 

Não tenha medo de conversar com aquela pessoa que 

você se sente bem, a exemplo de um (a) amigo(a) ou sua 

família, os grupos de apoio também estão disponíveis 

para te ouvir. Você não está sozinho(a). 

 

IMPACTO DA COVID-19 NA ATIVIDADE 

ECONÔMICA DO ESPÍRITO SANTO 

Marielce de Cassia Ribeiro Tosta 

 

A necessidade do isolamento social durante a pandemia 

do Coronavírus apresenta impactos sobre a atividade 

econômica. É importante ressaltar, no entanto, que a 

economia brasileira está em crise desde o biênio de 

2014/2016, quando enfrentou a pior fase dos últimos 

anos do país. A recuperação posterior foi lenta seguida 

de choques negativos como a greve dos caminhoneiros 

em 2018, Brumadinho, crise da Argentina e incertezas 

internacionais como a guerra comercial entre EUA e 

China em 2019. Apesar disso, o choque da pandemia 

representa o agravamento desse quadro de debilidade 

econômica e não a reversão para uma trajetória de 

crescimento. 

O economista Marcel Balassiano do Instituto Brasileiro 

de Economia mostrou em um estudo publicado em julho 

pela Fundação Getúlio Vargas que a década atual (2011-

2020) foi (está sendo) a pior em termos de crescimento 

econômico dos últimos 120 anos, sendo considerada pior 

até que a década de 1980. Segundo o autor, a média 

móvel do período 2014-2020, apresentou queda média de 

1,3% a.a. Com a recessão de 2020, a década vai ficar 

estagnada, podendo até ter taxas negativas de 

crescimento. 

Apesar da relevância do cenário nacional a análise dos 

impactos do isolamento sobre a atividade regional, torna-

se mais necessária para o desenho de políticas de 

mitigação dos efeitos econômicos sociais da pandemia. 

Uma das ações de combate à pandemia consistiram no 

isolamento social. Para que se mantivesse o 

distanciamento, evitando assim a propagação do vírus, 

muitos governos decretaram o fechamento de atividades 

comerciais, mantendo apenas as atividades essenciais em 

funcionamento. Houve queda de demanda por muitos 

produtos não essenciais, a reduzida circulação de pessoas 

provocou queda na demanda por combustíveis e 

transporte público e muitos estabelecimentos não 

tiveram como permanecer com seus funcionários, 

fazendo o desemprego crescer. Medidas mitigadoras 

foram aplicadas, mas a pandemia impactou fortemente a 

atividade econômica. 

No Brasil e no Espírito Santo, essas medidas, necessárias 

para controlar a pandemia, tiveram início precisamente a 

partir da segunda quinzena de março. Seus efeitos na 

economia, se fazem sentir em “cheio” nos resultados 

desse segundo trimestre. Os dados publicados no 

panorama econômico do Espírito Santo para o segundo 

trimestre de 2020 pelo Instituto Jones dos Santos Neves 

(IJSN, 2020), ressaltam a queda do Produto Interno 

Bruto (PIB) tanto para o estado quanto para o país em -

11,4% e -10,2%, respectivamente (Gráfico 1). Em 

comparação ao mesmo trimestre do ano anterior o 

declínio da atividade econômica no Espírito Santo no 

segundo trimestre se deve principalmente à retração das 

atividades industriais, de serviços e do comércio. 

 

 

Figura 5 - PIB trimestral do Espírito Santo e Brasil - 

Variação (%) interanual 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves, 2020.  

O resultado negativo das atividades industriais se deve 

principalmente aos resultados na Metalurgia (-36,9%), 

seguida da Indústria Extrativa (-34,7%), Fabricação de 

produtos alimentícios (-29,4%) e Fabricação de produtos 
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de minerais não metálicos (-25,4%) (Gráfico 2). Assim 

como no primeiro trimestre de 2020, as principais 

reduções nos segmentos de Minérios de ferro pelotizados 

ou sinterizados, Óleos brutos de petróleo, Produtos 

siderúrgicos e Alimentícios, podem ser explicados 

principalmente pela queda na demanda interna e externa 

desses produtos, reduzindo sua produtividade, além das 

medidas de segurança impostas para proteger os 

trabalhadores durante o período da pandemia do Covid-

19 (IJSN, 2020). 

 

 

Figura 6 - Produção Industrial por Atividades Espírito 

Santo – Variação % 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves, 2020.  

 

O volume de Serviços sofreu queda -13,4% em termos 

de quantidade e -14,3% no que diz respeito a receita 

nominal, em comparação interanual com declínio em 

todos os segmentos. Quanto aos Serviços prestados às 

famílias, estes por sua vez, declinaram -54,9% em 

quantidade e -52,0% em renda nominal, este desempenho 

pode estar relacionado ao forte impacto das medidas de 

distanciamento social nas receitas de restaurantes, hotéis, 

academias, cursos, entre outras atividades. 

Quanto ao setor de comércio, o volume de vendas teve 

diminuição em praticamente todos os segmentos 

investigados. O recuo mais acentuado ocorreu em Livros, 

jornais, revistas e papelaria (-49,8%), acompanhado por 

Outros artigos de uso pessoal e domésticos (-39,4%), 

Combustíveis e lubrificantes (-31,3%), Veículos, 

motocicletas, partes e peças (-30,3%), Móveis e 

eletrodomésticos (-7,5%) e; Artigos farmacêuticos, 

médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-

1,2%). No campo positivo figuram, Material de 

construção (+41,4%), atividade menos afetada pela 

pandemia, o que pode estar relacionado à maior 

disponibilidade de tempo para reparos e manutenções; e 

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 

bebidas e fumo (+11,1%), segmento considerado 

essencial e que possui o segundo maior peso no varejo 

capixaba (Gráfico 3). 

 

 

Figura 7 - Volume de Vendas do Comércio Varejista 

Ampliado por Segmentos Espírito Santo - Variação (%) 

– 2020:II 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves, 2020. 

 

Os resultados negativos da indústria, do comércio e dos 

serviços também podem ser visualizados pela análise da 

inflação. O índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), mostra uma trajetória decrescente nas 

médias dos preços, que resultou numa variação nula no 

acumulado do segundo trimestre do ano. Igual 

movimento ocorreu no Brasil gerando uma deflação de -

0,4% no mesmo período (Gráfico 4a). 

O IPCA reflete uma média de vários produtos e serviços 

e este resultado reflete a queda do preço de 

combustíveis, por exemplo, impactados pelas restrições 

de viagens e baixa circulação de veículos. Isso significa 

que o mercado está desaquecido e que as pessoas estão 

gastando menos. Ao mesmo tempo, itens essenciais 

tiveram aumento de preço durante a pandemia. De 

acordo com o IJSN (2020) o grupo Alimentação e 

bebidas, Artigos de residência e Saúde e cuidados 

pessoais tiveram seus preços reajustados. As 

expectativas atuais são de uma retomada lenta da 

economia. As incertezas continuam até que sejam 

desenvolvidas medidas mais eficazes de combate ao 

COVID-19, como uma vacina. Enquanto isso, o mercado 

de trabalho também é afetado. 

 

 

 

Figura 8 - Variação (%) trimestral do IPCA Brasil e 

Grande Vitória – ES e Requisições de Seguro-

Desemprego Trabalhador Formal: Quantidade de 

Requerentes* por competência da requisição 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves, 2020.  

 

Em relação ao mercado de trabalho, a taxa de 

desocupação no estado foi estimada em 12,3%, 

mantendo-se estável estatisticamente tanto na 

comparação com o trimestre anterior quanto na 

comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O 

Gráfico 4b apresenta a quantidade de requerentes de 

seguro-desemprego no estado. O número de solicitações 

de seguro desemprego aumentou +33,0% em relação ao 

segundo trimestre de 2019 e +34,2% em relação ao 

trimestre anterior. 

Com as questões de saúde pública já existentes no país 

associados à insegurança causada pelo isolamento social 

e todo as implicações do tratamento da COVID 19, 

associados ainda a um cenário econômico, que também 

já se encontrava em estado de debilidade, vê-se que o 

problema de saúde pública possui o efeito de reduzir 

ainda mais o bem-estar das famílias e a população 

dependerá em maior ou menor grau da melhoria da saúde 

de seus indivíduos. 

Desta forma pode-se concluir que se existe sim uma 

relação entre os impactos econômicos e as questões da 

saúde. Melhoria nas condições de saúde tendem a 

aumentar a produtividade do trabalhador por meio do 

impacto no crescimento da acumulação de capital físico 

e ganho de recursos financeiros. Apesar de que nesse 

pequeno texto nem foi possível discutir os efeitos das 

perdas com a redução da capacitação humana devido a 

escolaridade. 
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OS NÚMEROS DA COVID -19 NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

Vander Calmon Tosta 

 

Infelizmente este ano o verão acabou mais cedo no 

Brasil, e não foram as águas de março que acabaram com 

o mesmo. Quem acabou com o verão do Brasil em 2020 

foi a pandemia de COVID – 19 causada pelo vírus 

SARS-COV-2-  que chegou ao país em fins de fevereiro 

e início de março.  

No Espírito Santo, o primeiro caso de covid-19 foi 

registrado na quinta-feira, dia 05 de março de 2020. O 

secretário da saúde do Estado, Nésio Fernandes, reuniu a 

imprensa para confirmar este primeiro caso. Ele tinha em 

mãos as análises que acabavam de chegar do Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC/ FIOCRUZ); tratava-se dos 

resultados dos exames de uma mulher, moradora de Vila 

Velha, que voltou para o Brasil das suas férias na Itália, 

no dia 20 de fevereiro e, desde a quarta-feira de cinzas 

(26/02) apresentava os sintomas da doença. 

Passados oito meses desde o primeiro caso, o estrago 

feito pela COVID-19 na saúde dos capixabas é enorme. 

Milhares de famílias enlutadas por 3.862 mortos (até o 

dia 31 de outubro). Milhares de pessoas que sofrem com 

sequelas da COVID -19, principalmente pessoas que 

tinham doenças respiratórias prévias as quais se 

agravaram e impedem esses pacientes de voltarem à sua 

rotina normal. 

Em outubro, o Espírito Santo contabiliza 156.018 

pessoas infectadas pelo Coronavírus. Quando se pensa 

que um (1) a cada vinte e cinco (25) capixabas foi 

contaminado pelo Coronavírus, o impacto fica claro. Em 

alguns municípios como Vitória, que alcançou vinte mil 

casos de COVID, a proporção é ainda maior, um (1) a 

cada (18) capixabas foi contaminado. 

Conforme pode ser visto no Gráfico 1 o número de 

infectados aumentou aceleradamente a partir de maio, 

alcançando o pico da contaminação no início do mês de 

julho. Depois começou a cair o número de casos por 

semana até o início de setembro. Feriados prolongados 

como o de sete de setembro propiciaram aglomerações e 

houve uma pequena reversão na curva de queda. Em fins 
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de outubro o cenário é de retorno da queda do número de 

casos e uma situação aparentemente mais tranquila. 

No entanto, não se deve esquecer que o verão bate à 

nossa porta novamente, mas o vírus não foi embora. Os 

dados da secretaria de saúde mostram que locais 

turísticos são os que apresentam o maior número de 

infectados. Nestes locais as pessoas se aglomeram na 

praia, no bar, em baladas, etc. A maioria das vezes as 

pessoas vão a estes locais sem nenhum tipo de proteção, 

sem usarem máscara, sem respeitarem o distanciamento 

social, etc. 

Os números não mentem, quando se olha os bairros com 

o maior número de infectados nos municípios que 

receberam o maior quantitativo de turistas no verão a 

preocupação se torna evidente. Locais como Praia da 

Costa em Vila Velha, Jardim Camburi em Vitória, Praia 

do Morro em Gurarapari e Guriri em São Mateus são os 

campeões de pacientes com coronavírus antes mesmo do 

verão retornar e como ele os turistas. 

Como pode ser observado no Gráfico 2, o mês de outubro 

já apresentou maior número de infectados pelo 

Coronavírus que o mês de setembro. Se este resultado de 

novo aumento de casos persistir, pode ser que grande 

parte dos capixabas passem o verão não na praia, mas na 

cama de um hospital.  

 

Figura 9 - Número de infectados pelo Coronavírus no 

Estado do Espírito Santo por semana. 

Fonte: Secretaria da saúde – Espírito Santo, 2020. 

 

 

Figura 10 – Número de infectados por COVID no 

Estado do Espírito Santo por mês. 

Fonte: Secretaria da saúde – Espírito Santo, 2020. 
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