
6ª  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 Pimentel, Jonathan Ferreira Thomaz,  Francisca Lúcia 
Werneck Lima, Anderson Luis de Almeida, Manuelle Maria Marques Matias, Margareth de 
Bessa Portes),  Secretaria  de Educação (Nádia Ribas),  Secretaria  de Comunicação Pública 
(Márcio Guerra, Pedro Brasil, Bruno Stephan e César de Azevedo) Procuradoria Geral do 
Município (Marcus Motta).
 
Aos trinta 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 4ª Reunião do Comitê, do dia 23 de agosto de 2021. Em 
seguida  foram  apreciados  pelo  Comitê,  seis  vídeos  desenvolvidos  pela  Secretaria  de 
Comunicação Pública que compõem uma campanha de conscientização para o retorno seguro 
de atividades de ensino presenciais. Todos os vídeos foram aprovados e serão agora incluídos 
com  a  tradução  em  libras  para  que  sejam  divulgados  pelos  canais  de  comunicação  da 
Prefeitura  e  encaminhados  para  as  Instituições  de  Ensino  presentes  no  município.  A 
Secretaria de Saúde apresentou uma nova Nota Técnica com as atualizações referentes ao 
Programa Técnico-Científico para a  Retomada das Atividades  Presenciais  nas Escolas no 
município de Juiz de Fora, consoante às atualizações realizadas pela Fiocruz em nova versão 
do  documento:  “Recomendações  para  o  planejamento  de  retorno  às  atividades  escolares 
presenciais no contexto da pandemia de Covid-19” de 15 de agosto de 2021. O documento foi 
apreciado e aprovado pelo Comitê e será publicado em breve. Ficou decidido que o Protocolo 
Sanitário terá uma nova versão com pequenas alterações seguindo a atualização feita pelo 
Protocolo Sanitário do Governo de Minas Gerais, uma vez que o município não pode ser 
menos restritivo que o estado.  Os representantes da Vigilância Sanitária falaram sobre a 
capacitação  para  profissionais  de  higiene  e  limpeza  das  escolas  municipais  e  creches 
parceiras da Prefeitura, que se encerra nesta sexta-feira e que está tendo uma grande adesão e 
participação ativa deste público. Outro ponto abordado pela equipe foi o início das visitas às 
escolas particulares para avaliação dos espaços físicos, visita que será feita em breve em 
creches parceiras da Prefeitura. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião. 


