


PLANO SULANCA
Plano de Ação e Operacionalização 
da Feira da Sulanca

MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19



PLANO SULANCA

Público em geral

Uso obrigatório da máscara de 
proteção nas áreas de influência 
da Feira da Sulanca.



• Aferição obrigatória da temperatura dos passageiros.
• Proibição de embarque dos passageiros com temperatura acima de 37,5o C.
• Em viagens com mais de 4h de duração, a aferição deve ser feita a cada 2h.
• Garantir o uso de máscaras por todos os passageiros e funcionários da empresa.
• Instalar e manter abastecidos, no interior dos veículos, dispensador de álcool em 

gel ou lavatório para higienização das mãos.
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Excursionistas



• Higienizar o interior e o exterior dos veículos, antes, durante e depois das viagens.
• Lotação máxima recomendada de 50% da capacidade de passageiros por veículo.
• Comunicar aos passageiros sobre as recomendações e riscos de descumprimento do 

Plano Sulanca, através de cartazes ou avisos no interior dos veículos.
• Apresentar guia de transporte de passageiros com identificação e temperatura aferida.
• Monitorar a saúde da equipe de funcionários.
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Excursionistas



Lojistas, permissionários
e estabelecimentos privados

• Uso obrigatório de máscara para os funcionários.
• Proibição de expositores em áreas externas, não 

sendo permitido nenhum obstáculo fora dos 
limites do banco.

• Exibição de cartazes com as orientações do 
órgãos de saúde.

• Higienização de balcões e área interna dos 
bancos, antes, durante e depois das feiras.

• Instalar e manter abastecidos dispensador de 
álcool em gel ou recipiente para higienização das 
mãos, nos bancos da feira e estabelecimentos 
privados.

• Monitorar a saúde da equipe de funcionários.
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Clientes/ 
Consumidores:
• Uso obrigatório da máscara de proteção.
• Evitar aglomerações e contatos físicos
• Higienizar as mãos sempre que possível.
• Ao apresentar sintomas, ficar em casa.
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Ações da Prefeitura 
de Caruaru
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• Implantação de barreiras sanitárias
nos principais acessos.

• Instalação de estações de higienização
em locais estratégicos.

• Realização de ações de sanitização,
antes e depois das feiras.

• Fiscalização com agentes de vigilância
sanitária e fiscais das feiras.

• Reforço na higienização dos banheiros
com produtos sanitizantes.



Barreiras 
sanitárias
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Estruturas com postos 
médicos para triagem, por 
metodologia de amostragem, 
de pessoas em ônibus e 
vans de outros municípios. 
Passageiros com suspeita 
clínica de sintoma de 
síndrome gripal, deverão 
voltar ao local de origem



Estações de 
higienização
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Instalação de 
equipamentos com 
lavatórios acionados 
por pedais e de túneis 
de desinfecção em 
locais estratégicos.



Sanitização
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Pulverização de 
desinfetante e virucida
por viatura mecânica nos 
corredores, bancos de 
feira, vias públicas e 
mobiliários urbanos, 
como lixeiras, postes, 
placas de sinalização, 
corrimãos e monumentos.



PARQUE 18 DE MAIO



Obras concluídas

• Requalificação da Feira da Fundac
• Requalificação dos passeios com piso 

intertravado.
• Construção de 4 novos banheiros.
• Reforma dos banheiros já existentes em 

Brasilit, Mercado de Farinha, Mercado da 
Goma e Feira do Troca.

• Construção do Polo Gastronômico
• Melhoria na infraestrutura elétrica.
• Instalação de equipamentos de energia

e segurança (Celpe + SESP)
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Feira da 
Fundac
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Passeios de 
Intertravado
• Acessibilidade
• Abertura de vias 
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Banheiros



Polo Gastronômico
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Fiscalização e 
comprimento dos 
protocolos sanitários 



Obras em andamento

• Requalificação da Casa Rosa
• Requalificação do Mercado de Farinha
• Requalificação do Mercado de carne (a iniciar)
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