
4ª  Reunião  do  Comitê  de  Acompanhamento  Interinstitucional  para  o  retorno  às 
atividades de ensino presenciais no município de Juiz de Fora

Presentes: Secretaria de Saúde (Ana Cristina de Lima Pimentel, Jonathan Ferreira Thomaz, 
Lilian  dos  Santos  Ribeiro,  Anderson Luís  de  Almeida,  Manuelle  Maria  Marques  Matias, 
Margareth  de  Bessa  Portes),  Secretaria  de  Educação  (Nádia  Ribas,  Graciele  Fernandes), 
Secretaria  de  Comunicação  Pública  (Márcio  Guerra,  Pedro  Brasil  e  César  de  Azevedo), 
Procuradoria-Geral do Município (Marcus Motta Monteiro de Carvalho)

Aos dezesseis 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 3ª Reunião do Comitê, do dia 09 de agosto de 
2021. Em seguida, a Secretaria de Educação relatou que as escolas particulares do município 
encaminharam  para  esta  Secretaria  seus  protocolos  de  retorno  às  atividades  de  ensino 
presenciais  e  as  respostas  do  instrumento  de  Diagnóstico  de  Atendimento  ao  "Protocolo 
Sanitário  de  Retorno  às  Atividades  de  Ensino  Presenciais  no  Contexto  da  Pandemia  da 
Covid-19 no Município de Juiz de Fora" elaborado pela Vigilância em Saúde,  bem como 
Termo de Compromisso assinado. Acordou-se de a Secretaria de Educação encaminhar para o 
Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde as respostas do instrumento de 
Diagnóstico de Atendimento ao Protocolo Sanitário referido, para ciência e acompanhamento. 
Também ficou  definida  que  a  inspeção  sanitária  das  escolas  da  rede  estadual,  federal  e 
particular  de  ensino  serão  realizadas  por  metodologia  de  amostragem.  Logo  depois,  a 
Secretaria  de  Saúde  apresentou  aos  membros  do  Comitê  o  documento:  “Procedimento 
Operacional  Padrão  (POP)  -  Limpeza  e  desinfecção do ambiente  escolar  no contexto  da 
pandemia de Covid-19” construído pela Vigilância em Saúde contendo orientações gerais aos 
profissionais da comunidade escolar. Além da apresentação deste documento, a Secretaria de 
Saúde apresentou um calendário de capacitações a serem realizadas com os profissionais de 
limpeza e alimentação das escolas durante os meses de agosto e setembro sobre os seguintes 
temas: “Protocolo Sanitário”; “Boas Práticas no serviço de alimentação” e “Orientações para 
o  serviço  de  higiene  e  limpeza”.  Discutiu-se  ainda  a  possibilidade  de  atualização  do 
“Protocolo  Sanitário  de  Retorno  às  Atividades  de  Ensino  Presenciais  no  Contexto  da 
Pandemia da Covid-19” do município, o que será feito ao longo dessa semana e discutido na 
próxima  reunião  do  Comitê.  Por  fim,  os  presentes  debruçaram-se  sobre  a  apreciação  da 
minuta  de  Nota  Técnica  sobre  “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”, que foi aprovada pelos presentes.  Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.  


