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As regras de isolamento social, recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e
instituídas por Decreto, tiveram por consequência a
suspensão total ou parcial de atividades presenciais dos
setores públicos.

A partir daí, foi instaurado pelo Governo Municipal, o
Comitê de Gestão de Crise para tratar dos temas
relacionados à Covid-19.

Foram envolvidos no planejamento, diversos órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta, com
participação ativa de entidades e instituições dos setores
de serviços, comércio e indústria do município.

ORIENTAÇÃO E APOIO



A SEDECON se organizou para elaborar, encaminhar e
oferecer auxílio aos munícipes, através de canais remotos
de comunicação, contribuindo e apoiando os diversos
setores pelos quais a pasta trabalha.

ORIENTAÇÃO E APOIO



BANCO DO POVO
- Estímulo ao acesso de crédito;
- Início imediato de utilização da Plataforma Online por parte dos
agentes bauruenses;
- 94 contratos em andamento (após o início da Plataforma online);
- 400 atendimentos remotos;
- Março (01/03 a 31/03): 16 contratos - Valor total: R$ 199.581,15;
- Abril (01/04 a 22/04): 18 contratos - Valor total: R$ 309.369,81.

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
- 450 atendimentos presenciais (início da pandemia);
- 1380 atendimentos remotos (20/03 – 22/04);
- 434 novas formalizações (20/03 – 22/04);
- Total de MEIS em Bauru: 30.567 (31/03).

CASA DO EMPREENDEDOR



EMPREGA BAURU
- 22 novas vagas de emprego cadastradas;
- 07 novas empresas cadastradas;
- 970 atendimentos remotos;
- Contato com mais de 800 empresas para captação de vagas.

SEBRAE AQUI
- 100 atendimentos remotos;
- 07 novas capacitações para os Agentes do Sebrae Aqui;
- Divulgação e participação das lives diárias do Sebrae.

CASA DO EMPREENDEDOR



PARCERIAS E AGENDA COM 
O SETOR PRODUTIVO

COMITÊ DE LIDERANÇAS
- Criação do Comitê de lideranças empresariais, formado pelos
presidentes, diretores e representantes de entidades empresariais
para avaliação das normativas constantes nos Decretos Municipais.

CAMPANHA PROTEJA QUEM PROTEGE
- Busca ativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, junto às
empresas, objetivando a centralização de apoio na doação e
subsídios de materiais, equipamentos, testes e serviços para a
Secretaria de Saúde, por meio de Campanha criada pela Prefeitura
Municipal (mais de R$150.000,00 em doações já efetuadas pelas
empresas ligadas diretamente à cadeia industrial).



PARCERIAS E AGENDA COM 
O SETOR PRODUTIVO

PROGRAMA REINVENTE BAURU
- Série de lives, entrevistas e cases de empresas e empresários
de Bauru que apresentarão suas ideias e projetos para estimular
a economia, no período da pandemia (previsto para dia 28/04).

PARCERIA COM A PLATAFORMA NÃO PARA BAURU
- Vitrine de oportunidades e divulgação de produtos e serviços
para empresas em geral, de maneira gratuita com foco na
geração de negócios.

COSTURANDO COM AMOR*
- Parceria com grandes empresas para a confecção de máscaras
e aventais para serviços de saúde e população em geral, através
de um chamamento público de costureiras que prestarão
serviços remunerados, subsidiados pelas empresas parceiras.



PARCERIAS E AGENDA COM 
O SETOR PRODUTIVO

CAPACITAÇÃO SUAS CONTAS EM DIA
- Tratativa para a promoção de capacitação através do Decreto
13828/2018 com o objetivo de oferecer mentoria à
empreendedores, bem como minimizar os impactos econômicos
causados pela COVID-19;



CENSO SOCIOECONÔMICO
- Lançamento do Censo Socioeconômico 2020 através Prefeitura
de Bauru, por meio das secretarias municipais de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, do Bem-Estar
Social e de Economia e Finanças,

- Ferramenta importante que coletará informações da cidade,
com o objetivo de retratar as condições de vida da população
bauruense, identificando, em extensão e profundidade, suas
características socioeconômicas;

- O Censo levantará ainda, referências sobre a evolução da
população quanto ao nível de educação, emprego, renda e
condições de habitação;

-Proporcionará estatísticas sobre empregabilidade e
vulnerabilidade social.



CAGED
- No período de janeiro a março de 2020, Bauru obteve saldo
positivo no número de empregos com carteira assinada (+840). A
SEDECON permanecerá monitorando os dados para analisar o
efeito da COVID-19 no município, oferecendo apoio e suporte para
a população.

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
- Em comparação ao mesmo período do ano de 2019 (Jan-Mar),
Bauru cresceu 5,4% em exportações e 17,4% em importações;
- Alcançou o 39º lugar no ranking de exportações do Estado e o
74° lugar no ranking de importações.

PLANO DE RETOMADA
- A elaboração do Plano de retomada, que será efetuado pela
Prefeitura e terá participação direta da Sedecon, especialmente
nas ações de ordem econômica, com foco na geração de negócios
e estímulo à renda e serviço, será iniciado nas próximas semanas.

VALE LEMBRAR



INICIATIVAS DE 

RESPOSTA À CRISE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

Rua Virgílio Malta, 17-06 – Vila Mesquita 

CANAIS DE ATENDIMENTO

desenvolvimento@bauru.sp.gov.br
casadoempreendendor@bauru.sp.gov.br

empregabauru@bauru.sp.gov.br
industria@bauru.sp.gov.br
comercio@bauru.sp.gov.br
turismo@bauru.sp.gov.br

inova@bauru.sp.gov.br


