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o agronegócio é a força de Goiás. merece destaque 

a produção de hortifrutigranjeiros, consumida por toda 

a população e responsável pela renda de várias famílias 

rurais, com destaque para os pequenos produtores. Nes-

te contexto, ressaltamos a relevância da continuidade 

da comercialização destes produtos para evitar o desa-

bastecimento e a manutenção da renda destas famílias.

em tempos de risco de contaminação pelo novo co-

ronavírus (covid-19), a Secretaria de estado de Agricul-

tura, pecuária e Abastecimento (Seapa) tem a preocu-

pação de orientar todos os envolvidos na produção e 

comercialização de alimentos.

os agricultores precisam escoar a produção e co-

mercializá-la com segurança, realizando suas atividades 

sem o risco de transmissão da doença. evitar a propa-

gação do coronavírus nos ambientes de produção e de 

comercialização de alimentos é papel de todos os elos 

da cadeia produtiva. Juntos, continuaremos oferecendo 

alimentos saudáveis e livres de contaminação. 

Boa leitura!

#somostodosGoiás #oagroédetodos

ALIMENTO SEGURO 
NA MESA DO CIDADÃO
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É uma doença causada por um vírus da família dos coronavírus, 
identificado pela primeira vez em 2019, na china. os coronavírus 
têm esse nome por seu formato, que se observado em micros-
cópio, se assemelha ao de uma coroa. este micro-organismo é 
capaz de causar infecções respiratórias, cuja gravidade varia em 
função do estado de saúde do paciente.

As principais formas de transmissão da doença são:

n Gotículas de saliva;
n espirros;
n Tosse;
n contato pessoal próximo, como 
toque ou aperto de mão;
n contato com objetos ou 
superfícies contaminadas, 
seguido de contato com a 
própria boca, nariz ou olhos.

O que é Covid-19?

Como é transmitida?

1. INFORMAÇÕES GERAIS
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n Lave as mãos várias vezes ao longo do dia com 
sabonete líquido, esfregando todo o dorso das mãos, 
os dedos, as unhas e o antebraço. enxague em água 
corrente, seque com papel descartável, passe álcool 
em gel a 70% e deixe secar naturalmente; 

n Ao tossir ou espirrar, cubra o rosto com o 
braço ou com um lenço de papel descartável. 
evite cuspir em público;

n evite tocar seus olhos, boca e nariz;

n evite contato físico como beijos, abraços e apertos 
de mão;

n evite aglomerações de pessoas;

n Não compartilhe objetos pessoais, como: escova 
de dente e talheres. Higienize frequentemente 
equipamentos de uso diário, como telefones celulares;

n mantenha hábitos saudáveis, como a prática de 
atividade física, descanso adequado e alimentação 
balanceada.

Como prevenir?
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PERMANEÇA EM CASA sempre que possível, prin-
cipalmente caso esteja no grupo de risco ou tenha 

contato direto com pessoas pertencentes a esse grupo (ido-
sos, pessoas que possuem doenças crônicas como diabetes, 
hipertensão, distúrbios cardiovasculares, insuficiência renal 
crônica e doença respiratória crônica);

CASO APRESENTE SINTOMAS como febre, tosse ou 
dificuldade para respirar, não compareça ao trabalho. 

Ausências são justificáveis neste período;

PRIORIZE A VENDA EM AMBIENTES AMPLOS E 
AREJADOS, como feiras ao ar livre, respeitando todas 

as resoluções sanitárias em vigor;

2.
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA FEIRAS 
LIVRES DEDICADAS À VENDA E DISTRIBUIÇÃO 
DE ALIMENTOS NO ESTADO DE GOIÁS

Seu trabalho é essencial para o abastecimento 

e para a economia do Estado de Goiás. 

Para realizá-lo de forma segura, alguns cuidados 

devem ser tomados neste momento, pensando 

em você e em seus clientes.
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UTILIZE FAIXAS OU FITAS DE MARCAÇÃO, indicando 
distanciamento seguro para que seus clientes fiquem a, 

pelo menos, um metro de distância de você e dos alimentos;

ANTES DA MONTAGEM DAS BANCAS E BARRACAS, 
higienize balcões, balanças e demais utensílios com solu-

ção desinfetante adequada (veja na página 11) e papel descartável;

faça a HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO das barracas e 
utilize epis no manuseio dos produtos;

DISPONIBILIZE UM LOCAL PARA LAVAGEM DAS 
MÃOS, com água limpa e corrente, sabão líquido e pa-

pel descartável;

fredox cArvALHo
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DISPONIBILIZE ÁLCOOL GEL A 70% para a utiliza-
ção de seus clientes;

DIVIDA AS FUNÇÕES NO MOMENTO DA VENDA. 
Uma pessoa deve ficar responsável exclusivamente pelas 

cobranças e manipulação de dinheiro. ela deverá realizar a higie-
ne das mãos e das máquinas de cobrança em cartão ao final de 
cada venda;

MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA entre barracas e 
pessoas. estimule seus clientes a fazer o mesmo;

fredox cArvALHo
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Se possível, TRABALHE EM SISTEMA DE DELIVERY 
OU DRIVE-THRU, mantendo as boas práticas e respei-

tando a legislação vigente;

EMBALE OS ALIMENTOS EM MATERIAIS PRÓPRIOS 
para esse uso. desta forma, o contato direto com os pro-

dutos é impedido, evitando exposição a possíveis contaminações;

NÃO DISPONIBILIZE DEGUSTAÇÕES, nem deixe os ali-
mentos cortados e expostos;

fredox cArvALHo
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O USO DE MÁSCARAS É OBRIGATÓRIO para garantir 
segurança ao feirante e consumidor

NÃO FAÇA ANÚNCIOS VERBAIS de seus produtos e 
evite conversar próximo a eles. Gotículas de saliva podem 

contaminá-los;

COLOQUE CARTAZES EXPLICATIVOS EM SUAS BAN-
CAS para que o consumidor também se conscientize so-
bre as boas práticas;

OS SETORES E BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO em fei-
ras livres dedicadas a venda e distribuição de alimentos no 

estado de Goiás não devem funcionar, exceto em caso de realiza-
ção de delivery ou drive thru, exclusivamente.

fredox cArvALHo
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de acordo com a organização mundial da Saúde (omS), são 
eficientes no combate ao coronavírus as soluções desinfetan-
tes a base de:

n Hipoclorito de sódio a 1%;

n Álcool 70%;

n peróxido de hidrogênio (comercialmente conhecida como 
água oxigenada, composição encontrada em lojas de produtos 
de limpeza);

n compostos de amônia quaternária e compostos fenólicos 
(encontrados em lojas veterinárias e de produtos de limpeza).

Observaçoes importantes:

n respeitar as indicações do fabricante descritas no rótulo;

n Atentar-se para evitar o contato destes produtos com os 
alimentos e a pele.

Que tipo de desinfetante 
posso utilizar?
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ESCOLHA UMA PESSOA DA CASA, que não esteja 
no grupo de risco, para fazer as compras. A orientação 

é sair de casa o mínimo possível;

HIGIENIZE AS MÃOS antes de iniciar as compras. 
faça uso do álcool em gel sempre que for necessário 

e não houver possibilidade de lavar as mãos;

RESPEITE AS FAIXAS DE DELIMITAÇÃO. elas são 
importantes para manter distância segura entre você 

e os feirantes;

NÃO TOQUE NOS ALIMENTOS e sempre prefira os 
que estão previamente embalados;

APÓS TERMINAR AS COMPRAS, lave bem as mãos 
e utilize álcool em gel 70%;

3.
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS AOS CONSUMIDORES 
QUE FREQUENTAM FEIRAS LIVRES DEDICADAS A 
VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

A Covid-19 (doença causada pelo coronavírus) é altamente 

contagiosa. Assim, é importante que o consumidor mude 

alguns hábitos no momento das compras.
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NÃO CONSUMA ALIMENTOS em barracas de servi-
ço de alimentação ou em degustações;

AO RETORNAR PARA CASA, higienize as rodas dos 
carrinhos de feira e retire seus sapatos;

por meio do decreto nº 9.645, de 3 de abril de 2020, com alte-
rações em relação ao decreto 9.633, de 13 de março de 2020, 
o governador de Goiás, ronaldo caiado, autorizou o retorno da 
realização de feiras livres de hortifrutigranjeiros. entretanto, para 
o funcionamento, é preciso que os responsáveis realizem o ca-
dastro das feiras na Secretaria de Agricultura, pecuária e Abaste-
cimento (Seapa), de acordo com a portaria 077/2020 da Seapa, 
publicada no site da entidade.

o cadastro deve ser realizado com antecedência mínima de 
24 horas da realização da feira no endereço www.agricultura.
go.gov.br. As portarias que autorizam o retorno do funciona-
mento das feiras livres de hortifrutigrenajeiros e o cadastro es-
tão disponíveis no site da Seapa.

Com essas medidas, garantimos a oferta de alimentos saudá-
veis e seguros para todos, zelamos pela saúde da população e 
garantimos que a economia não pare! 

4. CADASTRO DAS FEIRAS LIVRES 
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
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ATENÇÃO REDOBRADA

PESSOAS SEM SINTOMAS: 
ficar em casa e não procurar unidade de Saúde

PESSOAS COM FEBRE, TOSSE 
OU DIFICULDADE DE RESPIRAR:

primeiro, ligue na central de orientação coronavírus da 
SeSGo, por meio dos telefones: (62) 3201-2686/2687, de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Após às 19 horas 
e finais de semana e feriado, ligar para: (62) 3241-2849
conforme conduta orientada pela central, procurar uma 
Unidade Básica de Saúde, UpA ou pronto socorro

MAIS INFORMAÇÕES
saude.go.gov.br/coronavirus  ou ligue 136
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EMATER
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA,

EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA
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