


Dados da pandemia sobre as empresas
- De 1,3 milhão de empresas que fecharam (temporária ou definitivamente) neste ano até a primeira quinzena de junho, 522,6 mil (40%) encerraram 
suas atividades por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso significa que quatro em cada dez empresas fecharam por não suportarem o impacto 
das medidas adotadas para conter a propagação do vírus.

Os efeitos negativos foram percebidos por 70,1% das empresas de pequeno porte, 66,1% das de médio porte e 69,7% das de grande porte.
Empresas de prestação de serviço sofreram impacto de 74,4% e o comércio 65,3%

Os dados são da Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 



Gestão Freddie e Ana Claudia apoia e incentiva o projeto 
“Nós apoiamos o comércio local” Juntos na travessia da pandemia

Inovação em tempos de pandemia

Neste mês de junho, a atual gestão do poder executivo de Pedri-
nhas Paulista, sobre o comando do prefeito Freddie e a vice 

Ana Claudia, enxergando os desafios e as dificuldades que os tra-
balhadores estão enfrentando, em especial os comerciantes e pres-
tadores de serviços que movimentam a economia local, apoiam e 
incentivam um Projeto inovador que busca auxiliar e reforçar a 
importância dos comerciantes locais.
Em parceria com o Grupo de Comunicação Manancial a Prefeitura 
de Pedrinhas Paulista é parceira do Projeto: “Nós apoiamos o co-
mércio local” Juntos na travessia da pandemia. 
A Gestão Freddie e Ana Claudia não tem medido esforços para 
orientar a população com relação às medidas de prevenção ao ví-

rus e, ao mesmo tempo, busca alternativas para ajudar os comercian-
tes e prestadores de serviços locais a continuarem trabalhando e con-
quistando o sustento para suas famílias.
Por esta razão, o poder executivo de Pedrinahs Paulista -SP dara total 
respaldo e firmou contrato com a empresa de comuncação Manancial 
com a iniciativa que visa apoiar e ajudar os empreendedores de Pedri-
nhas Paulista a realizarem suas vendas e chegarem com suas ofertas de 
produtos e prestação de serviços aos clientes.
Com essa iniciativa, a Gestão Freddie e Ana Claudia, que vem tra-
balhando com diversas ações de combate à pandemia, levantando 
também a bandeira da cooperação em um movimento para engajar as 
pessoas em prol da economia local.



Por meio de iniciativas de comunicação e a aplicação de um selo que destaca empresas e consumidores engajados na causa, O 
Grupo de Comunicação Manancial em parceria com  Prefeitura de Pedrinhas Paulista, buscam estimular o consumo e o desenvolvi-
mento econômico local.
No desafio dos administradores municipais, está o apoio aos comerciantes locais.  As cidades pequenas sofrem com a evazão da 
população, que realizam compras em centro maiores. E como esta situação é inevitável, a iniciativa do projeto tem como objetivo 
apoiar os comerciantes locais, com ações que visam dar respaldo aos empreendedores e prestadores de serviço.
A pandemia trouxe vários problemas e  entre eles as medidas de prevenção ao COVID-19, que muitas vezes resultaram no fecha-
mento do comércio, visando manter a integridade física dos munícipes. 
O Grupo de comunicação Manancial, propõe a parceria ao poder público visando atender os dois lados da pandemia. O primeiro 
são as medidas de prevenção, que colocam barreiras visando proteger as pessoas. E o outro seria um apoio aos comerciantes e pres-
tadores de serviço dando maior publicidade aos seus produtos e serviços.

Entenda mais detalhes do projeto:



Por meio de iniciativas de comunicação e a aplicação de um selo, que destaca empresas e consumidores engajados na causa, a Prefeitura de Pedrinhas 
Paulista busca estimular o consumo e o desenvolvimento econômico local, auxiliando desta forma os comerciantes e prestadores de serviços na travessia 
desta pandemia.
Um outro selo do Projeto, será distribuído aos clientes que compram no comercio local.  E estes selos podem ser colados nos veículos e nas residências 
dos munícipes.

Entenda mais detalhes do projeto:



O projeto dará publicidade aos produtos do comércio da cidade e aos prestadores de serviço em geral, realizados em Pedrinhas Paulista.

As divulgações serão nas versões impressa e digital

- Através do Jornal Folha de Pedrinhas, será destinado um espaço exclusivo para que as publicações sejam divulgadas. 
Neste formato, os anúncios chegarão a todo o município de Pedrinhas Paulista, tendo em vista que o jornal impresso da Folha de Pedrinhas é dis-
tribuído em todas as residências do município.

- Outro formato de divulgação será feito por meio do ambiente digital. Os conteúdos serão publicados no site da Prefeitura de Pedrinhas Paulista e 
no Portal de Notícias da Folha de Pedrinhas.
Nas redes sociais, as divulgações serão realizadas através da página do Facebook e do Instagram da Prefeitura de Pedrinhas Paulista e do Jornal 
Folha de Pedrinhas.

- Os conteúdos produzidos também serão disponibilizados para os comerciantes e prestadores de serviços, para que eles façam as divulgações em 
suas redes sociais pessoais e em seus grupos de Whatsapp.

Ações do projeto

Site da Prefeitura 



O projeto vai realizar 4 (quatro) sorteios de prêmios no período de sua vigência, visando fomentar as vendas do comércio local. A iniciativa, prevê o sor-
teio de prêmios aos consumidores. 

Sorteio de Prêmios

Sorteio de prêmios



Cadastramento das empresas

As inscrições poderão ser feitas através do site da Prefeitura de Pedrinhas Paulista e do Portal de Notícias do Jornal Folha de Pedrinhas. Os colaboradores 
da Prefeitura também vão visitar os comércios locais explicando detalhes, com o intuito de esclarecer dúvidas e realizar possíveis inscrições manualmente.

Inscrições


