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COMUNICADO FEIRA DO PRODUTOR 

 

A Feira de Produtores enquadra-se nas atividades autorizadas, tendo em vista tratar-se 

de atividade essencial e de fornecimento de alimentos. 

Assim, informamos que haverá neste sábado 04/04/2020, das 07h as 12h a tradicional 

Feira de Produtores. 

Todavia deve ser realizada observando com a máxima atenção as orientações 

recomendadas pelas autoridades sanitárias e pelos órgãos de saúde. 

Para tanto, o senhor produtor deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ao serem montadas, cada barraca deverá respeitar a distância mínima de 03 

(três) metros entre as mesmas; 

b) o atendimento deverá ser realizado a uma pessoa por vez; 

c) deverá ser realizada a higienização das mãos a cada atendimento; 

d) o consumidor não poderá manter contato com o alimento; 

e) deverá estar disponível tanto aos produtores quanto aos consumidores álcool em 

gel, bem como local apropriado para lavagem das mãos, com água e sabão; 

f) não poderá haver, sob hipótese alguma, a aglomeração de pessoas no interior 

da Feira; 

g) não será autorizada a entrada de idosos ou crianças no interior da Feira; 

h) não será autorizada a participação de produtores que se enquadrem no grupo 

de risco do COVID-19; 

i) não será autorizada a participação ou a entrada de pessoas com gripe, 

resfriado, dor de garganta, febre, tosse, coriza, ou outros sintomas, no interior 

da Feira. 

Tais medidas se fazem necessárias para que possamos reduzir ao máximo os riscos de 

contaminação do COVID-19. 

Somente compareça à Feira para atender sua necessidade nutricional, não vá a passeio. 

Não se desloque em grupo. 

Respeite os pedidos das autoridades quanto ao necessário isolamento social. 

Novamente vale afirmar que estas medidas visam proteger nossos agricultores, 

consumidores, nossas famílias, nossos colaboradores e a sociedade de uma forma geral, 

pois, evitando um possível contágio, evitaremos a sua proliferação.  

Em, 03 de abril de 2020. 
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