
Mass in Motion

Programa 
Mercado  
Saudável

O que 
as pessoas 

estão dizendo

Bom para os negócios, 
Bom para os clientes

Consulte a lista dos mercados 
participantes no site  

www.mass.gov/MassinMotion/
healthymarkets

"Estamos felizes por fazer parte desse 
programa, por ajudarmos as pessoas a saberem 

qual alimento é a opção mais saudável e por 
vendermos mais alimentos saudáveis." 

Sajid, dono de estabelecimento em Springfield

"Quando o dono me disse que ia começar 
a vender frutas, tudo que pude responder 

foi "até que enfim"! 

Jack, cliente de Springfield

"Estou feliz por ter aderido ao programa 
porque meus negócios melhoraram. As 

ideias e estratégias que os coordenadores 
fornecem, suas visitas periódicas e o 

suporte ao fazer mudanças definitivamente 
ajudaram os negócios."  

Carlos, dono de estabelecimento 
em East Boston

"Estamos transformando nossa loja em Melrose 
em uma opção para lanches saudáveis, com 
produtos com baixo teor de gordura e sódio. 

Nosso objetivo é expandir as opções do Healthy 
Market para vários outros locais." 

Bob, dono de estabelecimento em Melrose
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O que são os 
Healthy Markets?
O "Healthy Market Program" (Programa 
de mercado saudável) do Mass in 
Motion pretende oferecer alimentos 
mais saudáveis em mercados e outros 
varejistas de alimentos locais.

Por que participar? 
Muitos clientes estão procurando 
opções de alimentos mais saudáveis. 
Participar do Programa Healthy Market 
permite que os clientes fiquem 
sabendo onde encontrar alimentos 
saudáveis que desejam comprar.

Você pode: 
•	 Receber publicidade grátis em 

sua comunidade e muito mais 
(cobertura de mídia, eventos com 
a imprensa e mídia social)

•	 Atrair novos clientes

•	 Aumentar suas vendas

Como se qualificar
Você pode se tornar um participante 
do Healthy Market oferecendo as 
seguintes opções: 

•	 Frutas e verduras (frescas, 
congeladas ou enlatadas)

•	 Cereais integrais, pão e massa 
integrais, e arroz integral

•	 Leite desnatado ou semidesnatado 
e iogurte

•	 Bebidas saudáveis (sucos naturais 
e água)

•	 Lanches rápidos saudáveis como 
castanhas e pretzels com baixo teor 
de sódio, salgadinhos assados e 
pipoca

Como se inscrever
Interessado em se tornar um 
estabelecimento do Healthy 
Market? É fácil! Envie um e-mail 
para MassinMotion@state.ma.us e o 
coordenador local do Healthy Market 
entrará em contato com você. 

Depois de se inscrever no programa, 
você receberá um adesivo do Healthy 
Market para colocar na janela ou 
porta de seu estabelecimento. 
Nós também ajudaremos você na 
divulgação. 

Estamos ansiosos para trabalhar 
com você!

www.mass.gov/massinmotion/
healthymarkets


