
 

 

COMUNICADO CORONAVÍRUS 019 

 

Vitória, 22 de abril de 2020 

Prezados colegas, 

Como todos têm acompanhado, a pandemia do novo coronavírus continua 

produzindo efeitos devastadores em nossa sociedade, tirando vidas, 

espalhando incertezas, e deixando o cenário econômico, que há tanto tempo se 

apresenta frágil, ainda mais debilitado. Isso tem exigido de nós esforços diários 

de acompanhamento dos acontecimentos, dos impactos em nossa empresa e, 

como é esperado, da avaliação de medidas de reação. Como mencionei lá no 

começo da crise, essa experiência nos cobra uma dose de sacrifício pessoal e 

responsabilidade com o coletivo. 

Completamos, na última semana, 30 dias desde a adoção das primeiras 

medidas de enfrentamento. De lá pra cá, cortamos despesas com viagens, 

eventos e horas extras. Solicitamos a cada gestor que fizesse uma revisão de 

seu orçamento, que foi concluída na última semana com um esforço relevante 

de redução nas despesas orçadas até o final do ano.  

Paralelamente, não economizamos em medidas para proteger a todos que 

trabalham na Rede, como com a compra de álcool em gel, bactericidas, 

equipamentos descartáveis e máscaras, e viabilizamos a colocação, em tempo 

recorde, de cerca de 350 colegas trabalhando em casa. Tivemos até aqui 

sucesso com essas medidas, mas por enquanto não podemos baixar a guarda.  

No entanto, a queda abrupta já observada nas receitas de publicidade em abril 

sinaliza que precisaremos dar prosseguimento à adoção de medidas a fim de 

minimizar o drástico impacto nas finanças da empresa. Para isso estamos 

lançando mão de uma das medidas instituídas pelo governo federal para 

enfrentarmos as consequências da Covid-19.  

A partir de 1º de maio, adotaremos, pelo prazo de 90 dias, a redução de 25% da 

jornada de trabalho e dos salários de nossos funcionários. Esta medida está 



 

 

contida na Medida Provisória 936/2020, que institui o Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda.  

Estão abrangidos por essa medida todos os funcionários da Rede Gazeta e 

membros do Conselho de Administração, com algumas poucas exceções no 

telejornalismo e áreas de operação devido à duração estendida dos telejornais 

locais. Ressalto que a ação abrange igualmente diretores, gerentes, chefes e 

funcionários, em todas as unidades da Rede.  

Essa MP do governo federal também estabelece a criação do “Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda”, um auxílio 

compensatório que será pago pela União e  arcará com parte da redução 

salarial, durante os 90 dias de duração da medida. Um link que permitirá que 

você simule o cálculo do valor do auxílio pago pela União estará disponível na 

Intranet da Rede Gazeta.  

O Comitê de Crise, formado por gestores e diretores das diversas áreas da 

empresa, segue trabalhando para dar respostas rápidas aos diversos desafios 

impostos pela pandemia, mas também focado em preservar nossas condições 

de cumprir as obrigações financeiras. Essas ações são muito importantes 

diante do cenário de queda aguda nas receitas de publicidade.  

Sei que algumas medidas, como esta que estamos anunciando hoje, são 

amargas. No entanto, tornam-se necessárias para que atravessemos o ápice da 

crise,  preservando os empregos e a qualidade de nossos serviços, tão 

importantes para a sociedade capixaba neste momento. Acredito na 

compreensão de todos vocês para que, juntos, consigamos vencer esse  

momento dramático de nossa história 

Abraço, 

Café Lindenberg 

Diretor-geral 


