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Editorial
As práticas de gestão, as relações sociais, a
economia e as perspectivas futuras dos Municípios estão se transformando, dia a dia,
frente aos desafios impostos pela pandemia
do novo coronavírus. O cenário atual exige
ações imediatas, eficientes e eficazes junto
aos diversos segmentos. Por isso, o compartilhamento de inciativas torna-se uma valiosa
ferramenta de apoio para gestores e gestoras municipais que precisam lidar com as dificuldades e garantir o amparo da população.
Nesta 5ª edição, trazemos uma série de
orientações, elaboradas pelo Sebrae, para a
retomada dos pequenos negócios nos Municípios. Também compartilhamos boas práticas de cultura, com alternativas para oferecer entretenimento à população, de forma

Carlos Melles
Presidente do Sebrae

segura e respeitando as medidas de isolamento social.
Na área da educação – uma das grandes
preocupações dos gestores municipais –,
você confere uma iniciativa para dar continuidade ao aprendizado e fortalecer a conexão entre alunos e professores. Não menos
importante, boas práticas de abastecimento, alimentação e atendimento à população
em vulnerabilidade também são apresentadas nesta edição.
O conteúdo deste informativo é oriundo de
divulgações das prefeituras, e os textos na
íntegra você pode conferir nas páginas oficiais indicadas junto a cada boa prática.
Boa leitura!

Glademir Aroldi
Presidente da CNM

2

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:

https://bit.ly/CidadesCoronavirus
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PROTOCOLO

Retomada segura

Sebrae apresenta plano para retomada das atividades de
pequenas empresas

C

Freepik

omo retomar as atividades com segurança nesse “novo normal”? Com
foco em auxiliar esse processo para os pequenos negócios, o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou um
espaço com Orientações para Retomada Segura das Atividades. Para a abertura
dos estabelecimentos e atendimento ao público, o empresário deverá observar
e seguir as regras e medidas decretadas por meio das autoridades municipais
competentes, seguir recomendações das instituições reguladoras oficiais (OMS,
ANVISA, ABNT) e obedecer às portarias da Secretaria de Saúde Estadual para atividades específicas. A página de protocolos de retomada conta com informações,
vídeos, cartilhas, placas de sinalização entre outros instrumentos de apoio para
as empresas, nesse pós-pandemia, que podem ser baixadas para uso em seu
estabelecimento. Os conteúdos estão divididos por segmento com os assuntos
de Relacionamento, Marketing, Competitividade e Soluções.

Clique ou fotografe
para saber mais sobre
essa iniciativa:
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ALIMENTAÇÃO

Feira drive-thru de produtores
rurais
Mais de 30 expositores comercializam seus produtos aos
domingos, das 5h às 11h

A

feira dos produtores rurais do Município de Jahu
(SP) está funcionando em formato drive-thru,
permitindo que a população compre produtos
sem sair de seus carros. A iniciativa tem o objetivo de
contribuir com o escoamento da produção, minimizando os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19.
A feira funciona aos domingos, das 5h às 11h, no Kartódromo Municipal. São 38 expositores participantes
que, além de frutas, legumes e verduras, comercializam
também ovos, queijos, temperos, massas e embutidos.
Como regra de segurança, cada veículo só pode ter no
máximo duas pessoas em seu interior e os ocupantes
devem utilizar máscara de proteção.

Clique ou fotografe
para saber mais sobre
essa iniciativa:
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EDUCAÇÃO

Aulas on-line em
Nepomuceno/MG
Divulgação

Projeto fortalece vínculos entre estudantes e professores da
rede municipal

C

om a necessidade de suspender as aulas presenciais para
conter a disseminação da Covid-19, o Município de Nepomuceno (MG) criou uma alternativa para dar continuidade
às aulas. Estuda em Casa é o nome do projeto implementado pela
prefeitura com o objetivo de reconectar os estudantes da rede municipal de ensino aos professores. As aulas são disponibilizadas
pelo canal de TV local e também no canal do YouTube da prefeitura e
atendem estudantes do ensino infantil até o 5º ano. Segundo dados
informados pela prefeitura, cerca de 90% dos estudantes estão tendo
acesso às atividades. Os vídeos são apresentados pelos próprios
professores, que receberam treinamento prévio para isso, gravados
e produzidos pela empresa DTTV. Uma segunda fase da iniciativa começará a ser implementada em breve com foco na saúde da família,
com vídeos sobre cuidados, alimentação, exercícios entre outros.

Clique ou fotografe
para saber mais sobre
essa iniciativa:
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ECONOMIA

Projeto Máscaras pela Vida
Divulgação

A iniciativa contratou 50 costureiras e costureiros de Guarapuava/PR

U

m dos grandes desafios dos Municípios nesse
cenário de pandemia é aliar as medidas de prevenção às soluções que minimizem o impacto
econômico, mantendo amparo às famílias em situação
de vulnerabilidade social. Diante disso, a prefeitura de
Guarapuava (PR) realizou uma seleção para contratação de 50 costureiras e costureiros do Município. Os
profissionais contratados estão auxiliando nas ações
de combate ao novo coronavírus, com a produção de
máscaras de tecidos reutilizáveis. Por meio do projeto
“Máscaras pela vida”, eles recebem tecido, fio, elástico e
embalagem e são remunerados conforme a produção.

Clique ou fotografe
para saber mais
sobre a iniciativa:
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ABASTECIMENTO

Compras da agricultura
familiar

Divulgação

Os produtos são destinados ao abastecimento do hospital municipal

A

prefeitura de Guarantã do Norte (MT) prioriza os produtos produzidos pela agricultura familiar nas compras públicas para a assistência social, alimentação
escolar e hospital municipal. As compras são realizadas por
meio de chamada pública. Além de representar uma renda a
mais para os pequenos produtores rurais, a medida amplia a
oferta de alimentos frescos para pacientes do hospital municipal. O Município integra o programa Cidade Empreendedora
e Sustentável, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, em Mato Grosso (Sebrae/MT), cujo foco
é incrementar o desenvolvimento local através da adoção de
inúmeras práticas, entre elas as compras governamentais.

Clique ou fotografe
para saber mais sobre
essa iniciativa:
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ALIMENTAÇÃO

Estudantes recebem Kit
Verdura
Assessoria PMA

A iniciativa garante alimentação adequada e promove o
desenvolvimento local

U

ma das formas que a prefeitura de Alcinópolis/MS
desenvolveu para continuar adquirindo a produção do agricultor familiar do Município, mesmo
em tempo de suspensão das aulas, foi a elaboração do Kit
Verdura. Composto por produtos produzidos localmente,
o kit é uma complementação ao Kit Merenda Escolar,
doado aos alunos da rede pública de ensino. Essa estratégia é utilizada para escoar a produção dos pequenos
produtores e dar mais dignidade ao povo do campo.

Clique ou fotografe
para saber mais sobre
essa iniciativa:
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CULTURA

Cinema em Fazenda
Rio Grande/PR
Divulgação

O projeto do Cineplus Drive-In oportuniza assistir a filmes de
dentro do carro

C

omo alternativa de entretenimento para a população durante
a pandemia, o Município de Fazenda Rio Grande (PR) construiu um Cine
Drive-In. O espaço comporta 60 veículos
e está localizado no estacionamento do
Shopping Castello. Além de fomentar
a cultura, a iniciativa também recupera algumas vagas de empregos. Para a
exibição dos filmes, é utilizada a mesma
tecnologia das salas de cinemas.

Design by themaz

Clique ou fotografe
para saber mais sobre
essa iniciativa:
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