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Diante da pandemia do Coronavírus - COVID 19 - que estamos enfrentando pelo segundo ano e
prestes a iniciar a SAFRA 2021, vimos orientá-lo por meio desta carta , novamente com a intenção de
ajudar o Produtor Rural do município, a passar por este momento.
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, EMATER, juntamente com órgãos municipais, como a
Secretaria de Saúde, Polícia Militar, o Poder Executivo e o Legislativo, vem a público repassar
orientações e medidas a serem seguidas durante a safra 2021, visando principalmente contribuir
para que não sejamos afetados pelo coronavírus, preservando a saúde de toda a população.
Estamos todos juntos e temos o mesmo objetivo:

“Fazer a safra 2021 com consciência, preservando a saúde da família e dos colaboradores”
RECOMENDAÇÃO PARA INÍCIO DA COLHEITA 2021
Os produtores podem iniciar a colheita desde que seguidas as orientações desta cartilha, assim como as
normas do Plano Minas Consciênte e o ITEM XI do Decreto 010/2021 de 23/03/2021:
“AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS PODERÃO SER DESENVOLVIDAS NORMALMENTE. CABERÁ AO PRODUTOR RURAL
QUE DESENVOLVE A ATIVIDADE CAFEEIRA, NO ATO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS/EMPREGADOS SEM DOMICILIO NESTE MUNICIPIO, A IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS EM FORMULARIO
FORNECIDO PELO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E O REPASSE DESSAS
INFORMAÇÕES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”.
Sugerimos que não se contrate trabalhadores pertencentes ao grupo de risco para o novo coronavírus, e que
orientem os contratados a não virem para o município com crianças e familiares que não trabalharão na
colheita.
ENTRADA NO MUNICÍPIO
Visando preservar a saúde da população, o comitê municipal de enfrentamento ao coronavírus, definiu as
normas e critérios a seguir.
Toda entrada de trabalhadores de outros municípios, deverão ser efetuados um cadastramento para
identificação das pessoas e de possíveis sintomas do vírus.
Contamos com a colaboração de todos os produtores em fazer o cadastro dos colaboradores de sua
responsabilidade e passar a Secretaria de Agricultura do município.
Lembramos que este ano não teremos a barreira sanitária para o controle de entrada.
Ressaltamos que todos os dados coletados serão usados exclusivamente para a identificação e triagem, não
tendo qualquer vínculo a questões trabalhistas.
É necessário o isolamento desses trabalhadores por mínimo de 07 (sete) dias. Nesse período de isolamento,
essas pessoas poderão trabalhar exclusivamente em uma única propriedade e não poderão ter contato com
outras pessoas.
TRANSPORTE E ENTRADA NA PROPRIEDADE
Os veículos de transporte e trabalho (ônibus, caminhões, vans, tratores, carros, motos) devem ser
higienizados frequentemente, principalmente as partes que recebem maior contato.
Os veículos de transporte de trabalhadores deverão circular só o necessário dentro da propriedade e sempre
com janelas abertas.
Água e sabão devem ser disponibilizados para os trabalhadores lavarem as mãos assim que desembarcarem
na propriedade e também na hora do embarque de retorno. Álcool 70% também deve ser oferecido aos
mesmos sempre que possível.
Todos deverão fazer uso de máscara quando em contato com outras pessoas.
Os transportes de pessoas devem ser a 50% da capacidade do veículo.
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TRABALHO NA PROPRIEDADE
Manter distância mínima de 1,5 metros entre os trabalhadores durante as atividades.
Não compartilhar as ferramentas e equipamentos de colheita (peneiras, panos, sacarias, derriçadeiras, etc.
Utilizar estratégias como a divisão dos trabalhadores por talhões ou ruas alternadas.
O banheiro de uso dos trabalhadores deve ser higienizado diariamente.
Disponibilidade de água e sabão para higienização das mãos e partes expostas.
No momento das refeições, manter higiene das mãos, priorizar locais ventilados e evitar a aglomeração de
pessoas, respeitando o distanciamento.
Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, copos e outros.
Os pagamentos dos trabalhadores devem ser feitos de maneira escalonada, evitando filas e aglomerações.
ALOJAMENTO DOS TRABALHADORES
No caso de alojamento dos trabalhadores, devem seguir os padrões de higiene.
O local deve ser arejado, limpo e se possível desinfetado diariamente.
Disponibilidade de água e sabão, e também álcool 70% sempre que possível.
As camas devem ser dispostas a pelo menos 1,0 metro de distâncias entre elas.
MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO
- Isolamento domiciliar;
- Evitar aglomerações e manter distanciamento social;
- Evitar qualquer tipo de contato físico;
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilizar álcool 70% para higienização, caso não possa lavar com água e sabão;
- Usar máscara facial sempre que tiver contato com outras pessoas;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;
- Higienizar objetos e locais tocados frequentemente;
- Lavar e higienizar roupas e EPI’s;
- Procurar o sistema de saúde caso apresente algum sintoma (como febre, tosse e dificuldade para respirar).

Ao fim gostaríamos de reforçar que o intuito desta força tarefa é promover condições de saúde e
segurança a você produtor, sua família e colaboradores, e assim criar um ambiente propício ao
desenvolvimento da economia sem sacrificar a qualidade de vida de nossa população.

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS
Secretaria de Saúde: (34) 3654-1261 / 9 8868-6746
Secretaria de Agricultura: (34) 9 8830-1330 / 9 9832 1051

