CNM Qualifica EaD: Retomada da Economia - Como o Município deve se
preparar
Local: Plataforma EaD
Data: 12 de março
Horário: 09:00 às 12:00
Programação preliminar:

Curso remarcado: Do dia 03 para o dia 12 de Março.

Objetivo do curso:

Com a pandemia e as suas consequências sanitárias e econômicas,
os atuais gestores estão enfrentando um enorme dilema, sobre como
retomar a economia e ao mesmo tempo cuidar da questão da saúde,
com isso, o Governo federal, Governos Estaduais, o terceiro setor e a
iniciativa privada, publicaram diversos protocolos para a abertura,
além de ferramentas que podem ser utilizadas para se planejar a
gestão local.
O curso se propõe a apresentar estes protocolos e estas ferramentas
e discutir com os participantes a realidade de cada município.

O IPZ - Instituto Paulo Ziulkoski e a CNM - Confederação
Nacional de Municípios trazem essa qualificação totalmente online.
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Eduardo Stranz

Administrador de empresas, com experiência em Finanças Públicas com enfase em
finanças municipais, atuando há mais de 25 anos em associações, federações e na
Confederação Nacional de Municípios, como gerente de estudos técnicos,
pesquisas de dados e indicadores, Consultor em entidades representativas de
municípios, de Secretários Estaduais e Municipais e de Prefeituras.

Conteúdo programático:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

A situação da pandemia hoje no Brasil – Propagação do infecção,
número de óbitos e recuperados, vacinas e protocolos de
convivência com o vírus
O que recomenda o governo federal – Protocolo do Ministério da
Saúde e do Ministério da Economia
O que recomenda o governo estadual – apresentação de cases
dos governos estaduais na retomada da economia – Caso de
Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul
Discussão em grupo do que foi apresentado
Exemplos de retomada da economia, casos de municípios que
flexibilizaram e que não flexibilizaram
Plataformas de retomada – Case do Sebrae – Pequenos
negócios
Plataformas de retomada – CLP
Exercício de elaboração de um planejamento da retomada

Investimento:

Inscrições GRATUITAS para servidores de Municípios filiados
adimplentes à CNM - Confederação Nacional de Municípios com
o limite de 3 inscrições, a partir da 4ª, investimento de R$ 90,00 por
servidor.
O valor de inscrição para participante de Município não filiados ou
pessoa não vinculada a Município será de R$ 190,00.

Após a inscrição você receberá informações para pagamento da
mesma.

Certificado:
Para emissão do certificado será preciso atingir a carga horária
mínima de 75%.
Informações ou dúvidas? Contate-nos:
(61) 2101-6000 - (51) 3407-4935
cursos@institutopz.com.br
Horário:
O evento será realizado no fuso horário de Brasília/DF.

Informações: (61) 2101-6655 ou atendimento@cnm.org.br

