
3ª  Reunião  do  Comitê  de  Acompanhamento  Interinstitucional  para  o  retorno  às
atividades de ensino presenciais no município de Juiz de Fora

Presentes: Secretaria de Saúde (Jonathan Ferreira Thomaz, Francisca Lúcia Werneck Lima,
Lilian dos Santos Ribeiro,  Manuelle Maria Marques Matias,  Margareth de Bessa Portes),
Secretaria de Educação (Nádia Ribas), Secretaria de Comunicação Pública (Pedro Brasi e
César de Azevedo), Procuradoria-Geral do Município (Marcus Motta Monteiro de Carvalho)

Aos nove de agosto de dois mil e vinte e um, às 17 horas, na Secretaria de Saúde de Juiz de
Fora, reuniu-se o Comitê de Acompanhamento Interinstitucional para o retorno às atividades
de ensino presenciais no município de Juiz de Fora. No início do encontro, foi apresentada e
aprovada pelos presentes a ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê, do dia 28 de julho de
2021. Em seguida, tratou-se da utilização do recurso da Portaria Nº 1.857/GM/MS, de 28 de
julho de 2020 e Portaria Nº 2.027/GM/MS, de 7 de agosto de 2020, que altera a Portaria Nº
1.857/GM/MS.  Conforme  encaminhado  anteriormente,  parte  do  recurso  que  coube  à
Secretaria de Saúde foi utilizada na compra de kits de Equipamentos de Proteção Individual
para cada Estabelecimento Educacional do município de Juiz de Fora, que já se encontram
em estoque; outra parte foi descentralizada para a Secretaria de Educação e para a Secretaria
de Comunicação. Coube à Secretaria de Educação a utilização do recurso para compra de
máscaras e à Secretaria de Comunicação sua utilização para serviços de material gráfico. Na
ocasião, a Secretaria de Educação informou que o Termo de Referência para compra das
máscaras foi encaminhado pra licitação no dia 09 de agosto e o processo está em andamento.
Por  sua vez,  a Secretaria de Comunicação  apresentou modelo de material  do divulgação
impresso que deve ser distribuído nas Instituições de Ensino do município, que foi aprovado
pelos presentes. Dando sequência à reunião, apresentou-se minuta de Nota Técnica elaborada
pela Vigilância em Saúde do município contendo recomendações para monitoramento de
COVID-19  nas  Instituições  de  Ensino  do  município  de Juiz  de  Fora,  em  situação  de
surto/epidemia de Síndrome Gripal  e  infecção pelo  SARS – CoV-2,  ficando acordada a
apreciação  da  Nota  na  próxima  reunião  deste  Comitê. Por  fim,  a  representante  do
Departamento de Vigilância Sanitária deu o informe que no dia 05 de agosto houve reunião
destes junto da Secretaria de Educação com a empresa terceirizada Especialy para tratar das
formações dos profissionais de limpeza e de alimentação das Instituições de Ensino. Segundo
o relatado por representantes da empresa e da Secretaria de Educação, estes funcionários já
receberam capacitação e, na ocasião, foram apresentados os materiais utilizados para esta
capacitação, tendo sido aprovados pelos representantes da Vigilância Sanitária. Ressaltou-se
que  foi  organizado  um  cronograma  de  treinamentos  pela  Secretaria  de  Educação  aos
funcionários  dos  serviços  de  higiene/limpeza  e  alimentação  das  Escolas  Municipais  e
Instituições Parceiras, iniciado nos dias 29 e 30 de julho com a recepção e acolhimento dos



funcionários de serviço de alimentação, com a empresa Especialy e a Secretaria de Educação.
As próximas formações estão marcadas para os dias 11, 13, 16, 17 e 18 de agosto.  Deu-se
ainda o informe da realização de uma live no dia 12 de agosto às 9h no canal da Secretaria de
Educação no YouTube sobre “A importância dos profissionais da cozinha e da limpeza na
promoção da saúde no contexto de retorno às aulas presenciais” Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a reunião.  

 


