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A pandemia causada pelo novo corona-
vírus (Covid-19) está impactando toda a 
sociedade. Ações que garantam a segu-
rança da população com alternativas pa-
ra a economia local fazem parte do dia a 
dia dos Municípios. 

Uma das áreas que precisou passar 
por rápidas adaptações foi a de abas-
tecimento. Agricultores familiares, que 
tinham em feiras e estabelecimentos 
comerciais seus principais pontos de 
comercialização da produção, precisa-
ram lidar com muitos desses espaços fe-
chados, em virtude do isolamento social. 

Além disso, garantir o processo de com-
pra de alimentos para a merenda escolar 
é outro desafio enfrentado. As alternati-
vas encontradas pelos Municípios bra-
sileiros vão desde a divulgação on-line 
dos produtos, a comercialização pelo 
whatsApp, até mesmo a realização de 
feiras no sistema drive thru, entre outras.

Sabendo da importância do tema, nes-
ta 7ª edição fizemos um compilado es-

pecial de várias iniciativas 
da área de abastecimento. Os 
principais focos são: garantir a ren-
da dos produtores rurais locais, levar os 
produtos para a população, sem deixar 
de lado as pessoas em situação de vul-
nerabilidade social. 

Nesta edição, também destacamos uma 
iniciativa de apoio aos empreendedores 
e profissionais autônomos e começamos 
uma série de publicações que detalha, 
por áreas, as orientações do Sebrae para 
a retomada segura dos pequenos negó-
cios. As primeiras dicas são para o setor 
de salões de beleza, barbearias, maquia-
dores e clínicas de estética. 

O conteúdo deste informativo é oriun-
do de pesquisas nas páginas oficiais das 
prefeituras e governos estaduais. Os tex-
tos na íntegra você pode conferir nas pá-
ginas oficiais indicadas junto a cada boa 
prática.

Boa leitura!

Carlos Melles 
Presidente do Sebrae

Glademir Aroldi 
Presidente da CNM

Editorial
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Como ler esta 
publicação

Este material tem o objetivo de compartilhar boas 
práticas para a retomada do desenvolvimento lo-
cal por meio dos pequenos negócios. Aqui apre-
sentamos 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, bas-
ta 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 

Design by themaz

https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/todos/VmpGU1NtVkdXWGxTYmxKV1lrZDRVMWxzYUc5alZteHpWbTFHYWxadFVsaFhXSEJUV1ZVeGNtTkZiRlZOVjFJelZqSjRXbVZzYkRN/todos/date_desc/todos/todos/1
https://bit.ly/CidadesCoronavirus
https://www.themaz.com.br
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AGRICULTURA

Soluções para escoar a 
produção local
Iniciativas garantem alimentação saudável e fomentam a 
agricultura familiar

O s produtores rurais estão sentindo os impactos 
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 
em todo o país. As feiras livres são o princi-

pal meio de escoamento da produção, e a queda nas 
vendas tem afetado todos os setores do agro. Dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
indicam que mais de 15 milhões de pessoas trabalham 
nos estabelecimentos agropecuários do país. Sabendo 
da importância do tema, reunimos boas práticas sobre 
como os Municípios estão minimizando os prejuízos 
ocasionados pela crise sanitária. Garantindo escoa-
mento da produção, renda e alimentação saudável 
para a população.
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Aracruz/ES: prefeitura e 
iniciativa privada se unem 
para auxiliar agricultores 
A prefeitura de Aracruz (ES), em parceria 
com empresas privadas locais, está garan-
tindo a compra de parte dos produtos da 
agricultura familiar. Os itens compõem as 
chamadas cestas verdes, doadas para fa-
mílias em situação de vulnerabilidade social. 
O trabalho fortalece a agricultura familiar ao 
mesmo tempo que auxilia as famílias caren-
tes nesse momento de fragilidade na eco-
nomia e de dificuldades financeiras.

Maracaju/MS: produtos 
produzidos por quilombolas
A prefeitura está adquirindo a produção da 
comunidade quilombola de São Miguel para 
compor kits da merenda escolar. Os alimen-
tos são distribuídos para mais de 600 famí-
lias do Município. Os produtos também são 
utilizados para a preparação das refeições 
dos integrantes da Polícia Militar, Civil e Bom-
beiros. O principal objetivo é colaborar com 
a economia local e realizar a inclusão eco-
nômica e social da comunidade quilombola.

Porteirinha/MG: Feira delivery
Com a suspensão da realização das feiras livres 
presenciais, uma das opções encontradas pela 
prefeitura do Município foi a entrega domiciliar dos 
produtos produzidos pelos agricultores locais. To-
dos os dados dos feirantes e a lista de produtos 
que eles comercializam ficam cadastrados em um 
link, dentro do site da prefeitura. Os interessados 
em comprar os produtos podem acessar a página, 
verificar o menu e fazer as encomendas.

Clique ou fotografe 
para saber mais 

sobre essa iniciativa: 

Clique ou fotografe 
para saber mais 

sobre essa iniciativa: 

Clique ou fotografe 
para saber mais 
sobre essa iniciativa: 

https://bit.ly/3eeL9vS
https://bit.ly/3fiK1Zs
https://bit.ly/3egEyko
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Itatiba/SP: rede de divulgação 
para produtores rurais
O Município tem adotado medidas para auxiliar 
os produtores rurais a venderem seus produtos, 
uma vez que, em razão da pandemia do coro-
navírus, a principal atração festiva da cidade, a 
Festa do Caqui e Cia., precisou ser cancelada. 
Além de elaborar um Plano Emergencial de au-
xílio ao agricultor, a prefeitura entrou em contato 
com produtores locais e criou uma rede de di-
vulgação de seus produtos. Por meio da rede, o 
consumidor pode adquirir frutas, verduras e hor-
taliças por delivery ou agendar uma visita à pro-
priedade selecionada para retirar suas compras.

Pinheiral/RJ: delivery para orgânicos
A prefeitura está auxiliando os produtores do Município 
a realizarem suas vendas por encomendas e entrega. 
Os alimentos são produtos produzidos por produto-
res orgânicos certificados e produtores convencionais. 
O consumidor interessado deve realizar suas encomen-
das de segunda a quinta-feira por telefone. As entregas 
ocorrem semanalmente, às sextas-feiras. 

João Pessoa/PB: site para auxiliar 
agricultores familiares
Em parceria com a prefeitura municipal, professores e 
alunos da Universidade Federal da Paraíba UFPB cria-
ram um site para auxiliar agricultores familiares a di-
vulgarem e comercializarem seus produtos pela inter-
net. A criação do site teve como objetivo diminuir os 
impactos causados pela suspensão da feira presencial 
da Central de Comercialização da Agricultura Familiar 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Cecaf/Se-
durb), bem como evitar a perda de produtos e garantir 
a renda por parte dos agricultores familiares.

Clique ou fotografe 
para saber mais 

sobre essa iniciativa: 

Clique ou fotografe 
para saber mais 
sobre essa iniciativa: 

Clique ou fotografe 
para saber mais 
sobre essa iniciativa: 

https://bit.ly/2B6iRWY
https://bit.ly/2OpWKOh
https://bit.ly/2NBNohG
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EMPREENDEDORISMO

Centro de Apoio aos 
Autônomos e Empresários 
O espaço orienta sobre pacotes econômicos ofertados pelos 
governos Municipal, Estadual e Federal

OCentro de Apoio aos Au-
tônomos e Empresários 
(Caae) de Ouro Branco 

(MG) é um caminho para orientar e 
assessorar os autônomos e os em-
presários quanto aos pacotes eco-
nômicos ofertados pelos governos 
Municipal, Estadual e Federal frente 
à pandemia da Covid-19. Essa é uma 
iniciativa da prefeitura em parceria 
com a Agência de Desenvolvimento 
Econômico e Social dos Inconfiden-
tes e Alto Paraopeba – Ouro Branco 
(Adesiap OB), a Gerdau, o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) e o Insti-
tuto Federal de Minas Gerais (IFMG). 
Após os atendimentos e as orienta-
ções, são realizadas pesquisas de 
opinião. 

Clique ou fotografe 
para saber mais 

sobre essa iniciativa: 

https://bit.ly/327AK2u
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RETOMADA

Orientações para o 
setor de beleza
Confira como retomar as atividades neste novo contexto 
de consumo

Para apoiar os pequenos negócios neste momento, o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
lançou um espaço on-line com Orientações para a Reto-

mada Segura das Atividades. A página conta com informações, 
vídeos, cartilhas, placas de sinalização, entre outros instrumentos 
de apoio para as empresas. Os conteúdos estão divididos por 
segmento, como, por exemplo, o setor da beleza que inclui salões, 
barbearias, maquiadores e clínicas de estética. O conteúdo se 
preocupa primeiramente com a saúde pública, de profissionais, 
gestores e clientes dos negócios de beleza e também com a ne-
cessidade de que o consumidor se sinta seguro neste ambiente 
e confiante para voltar à rotina de cuidados com a beleza e o 
bem-estar. Entre os tópicos do material estão: chegada de clien-
tes e profissionais, higienização de superfícies e equipamentos, 
destinação adequada do lixo, medidas para evitar aglomerações 
e contaminação cruzada, comunicação, entre outros. 

Clique ou fotografe 
para saber mais 

sobre essa iniciativa: 

https://bit.ly/38QBpqr

