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Editorial
No Recuperação Local desta quinzena
você confere iniciativas que aliam tecnologia e inovação no combate à pandemia.
Como exemplo temos o monitoramento das áreas de maior aglomeração, por
meio da geolocalização, em Recife/PE, e
softwares capazes de identificar a distância o uso das máscaras de proteção,
em Campina Grande/PB.
Também falamos sobre a comunicação e
como ela pode ajudar as pequenas e microempresas neste momento. Além disso, temos boas práticas para a retomada do turismo, com o caso do Município
de Bonito/MS, que está oferecendo consultorias para apoiar as empresas locais.

Carlos Melles
Presidente do Sebrae

Por fim, destacamos as iniciativas de Extremoz/RN, que implementou medidas de compliance
para garantir a gestão adequada e transparente dos recursos financeiros para
combater a pandemia. E de Umarizal/RN,
com o lançamento de um software de
gestão educacional.
O conteúdo deste informativo é oriundo de pesquisas nas páginas oficiais das
prefeituras e dos governos estaduais. Os
textos na íntegra você pode conferir nas
páginas oficiais indicadas junto a cada
boa prática.
Boa leitura!

Glademir Aroldi
Presidente da CNM
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Como ler esta
publicação
Este material tem o objetivo de compartilhar boas
práticas para a retomada do desenvolvimento local por meio dos pequenos negócios. Aqui apresentamos um resumo das iniciativas que estão
sendo implementadas pelos Municípios e Estados
para diminuir os impactos econômicos e sociais
causados pela pandemia do novo coronavírus.
Para ampliar as informações sobre os temas, basta ler os QR Codes ou clicar nos links que estão
espalhados pela publicação.
Perdeu alguma edição?
Na biblioteca da CNM você encontra o arquivo
completo! Clique ou fotografe para acessar:

Queremos saber!
Quais ações seu Município está
fazendo para a retomada do
desenvolvimento local? Compartilhe
suas ações. Clique no botão ao lado:

Design by themaz

https://bit.ly/CidadesCoronavirus
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TECNOLOGIA

Geolocalização para
enfrentar a pandemia
Divulgação/Prefeitura de Recife

O serviço monitora a taxa de isolamento social
pela localização de smartphones

P

ara acompanhar os casos e conter a propagação do novo coronavírus, o Município de Recife (PE) implementou, no mês de março,
um serviço de geolocalização que identifica o local onde os donos
de celular estão e, assim, avalia a taxa de isolamento social. Essa solução
tecnológica gera um índice de isolamento por bairro e mostra onde o fluxo de passantes é maior. Os dados são gerais, coletivos, e a privacidade
das pessoas é respeitada. Com o monitoramento, o Município faz ações
educativas com carros de som e drones, incentivando a população a ficar
em casa e evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Ao todo, 20 carros
de som circulam por dia pelas ruas de Recife, divulgando a importância
de ficar em casa e evitar aglomerações. A tecnologia também é utilizada
para monitorar as vagas nos hospitais, analisar a ocupação de Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs) e acompanhar as mortes causadas pelo coronavírus. Essas informações são importantes para a tomada de decisões
dentro do Plano Municipal de Contingenciamento Covid-19.

Clique ou fotografe
para saber mais
sobre essa iniciativa:
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INOVAÇÃO

Software monitora uso de
máscaras e aglomerações

Divulgação

A tecnologia está integrada à Central de
Monitoramento de Campina Grande/PB

U

m software instalado nas câmeras de vigilância
da Superintendência de Trânsito e Transportes
Públicos (STTP) de Campina Grande (PB) monitora o uso de máscaras e o cumprimento das regras
de distanciamento social pela população. O sistema,
baseado em inteligência artificial, foi desenvolvido por
uma equipe de especialistas da startup Nuveo incubada
na Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. O software
disponibilizado para a prefeitura de Campina Grande é
capaz de gerar métricas como contagem de pessoas e
o porcentual do uso de máscaras de proteção individual,
que auxiliarão no controle da doença e nas medidas sanitárias dos responsáveis de saúde.

Clique ou fotografe
para saber mais
sobre essa iniciativa:
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REORGANIZAÇÃO

Manual de comunicação para
pequenas e microempresas

Reprodução

O material foi desenvolvido pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

Clique ou fotografe
para saber mais
sobre essa iniciativa:

C

om o objetivo de apoiar as pequenas e microempresas, a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) lançou um manual
com dicas de comunicação durante a pandemia. O
guia de comunicação foi elaborado por estudantes
de graduação em Relações Públicas e mestrado em
Marketing. O material apresenta dicas e passos para
a elaboração de um plano de comunicação para as
empresas, apresentando ideias para ações de comunicação, de relacionamento dos empreendimentos com seus públicos e de uso das mídias sociais,
a fim de que esses negócios consigam nesse momento manter a comunicação com seus segmentos
de interesse.
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EDUCAÇÃO

Software de Gestão Educacional

Reprodução

O sistema oferece um espaço para interação
entre alunos e professores

A

prefeitura de Umarizal (RN) lançou recentemente
um software de Gestão Educacional. A iniciativa
começou a ser planejada antes da pandemia. No
entanto, a implementação agora é de extrema importância por permitir uma maior conexão entre escola, pais,
alunos e professores. O sistema de gestão educacional
vai reunir estatísticas de desempenho de forma a possibilitar que o Município tenha um diagnóstico e possa
direcionar suas ações e levar melhorias para a educação.
A ferramenta também oferece um espaço interativo em
que os professores podem enviar atividades para os
estudantes e acompanhar o desenvolvimento delas.

Clique ou fotografe
para saber mais
sobre essa iniciativa:
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COMPLIANCE

Medidas para uso dos
recursos na pandemia
Entre elas está a criação do Comitê
Especial para Acompanhamento

O

Município de Extremoz (RN) implementou, por meio de decreto, várias medidas de compliance para o uso dos recursos da União no combate à pandemia da Covid-19. As medidas preveem instrumentos de integridade, transparência, controle
social e efetividade das ações administrativas no âmbito municipal.
Entre as principais medidas está a criação de um Comitê Especial
para Acompanhamento dos recursos para Covid-19, composto por
servidores de várias secretarias, com a possibilidade de participação
da sociedade civil organizada. O termo compliance tem origem no
verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma
regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. No âmbito
institucional e corporativo, significa um conjunto de disciplinas que
visam cumprir e se fazer cumprir as normas legais e regulamentares,
as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as
atividades da instituição, bem como evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer.

Clique ou fotografe
para saber mais
sobre essa iniciativa:
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TURISMO

Certificação para
empresas seguras
Divulgação

Site reúne negócios que seguem os protocolos
de saúde e segurança

A

retomada do turismo em Bonito (MS) está sendo amparada
por uma série de medidas de segurança, especificadas em
protocolos para cada segmento. Abrangem desde os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a correta higienização dos
locais, tanto de uso coletivo, como dos quartos de hotéis e pousadas,
até medição de temperatura para embarque em veículos de transporte de passageiros. Nesse sentido, uma iniciativa do Sistema S:
Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS, em parceria com a governança
local do turismo, oferece consultorias em Protocolos de Saúde e
Segurança para o combate à Covid-19. As consultorias fazem parte
do projeto Bonito Seguro. São gratuitas e abordam a modificação
dos processos de produção, prestação de serviço e atendimento.
As empresas que concluíram as consultorias recebem uma certificação. Os interessados em saber quais são as empresas certificadas,
que estão seguindo os protocolos de saúde e segurança contra a
Covid-19, podem acessar a plataforma do programa Bonito Seguro.

Clique ou fotografe
para saber mais
sobre essa iniciativa:
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