
1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Acompanhamen to Interinstitucional para o
retorno às atividades de ensino presenciais no muni cípio de Juiz de Fora

Presentes:  Prefeita  Margarida  Salomão,  Secretaria  de  Saúde  (Ana  Pimentel,  Jonathan
Ferreira Thomaz, Francisca Lúcia Werneck Lima, Margareth de Bessa Portes), Secretaria
de Educação (Nádia Ribas e Vinicius Moraes), Secretaria de Comunicação Pública (Márcio
Guerra e César de Azevedo), Procuradoria-Geral do Município (Carlos Frederico Delage
Junqueira de Oliveira)

Aos vinte e oito dias de julho de dois mil e vinte e um, às 17 horas, na sede da Prefeitura de
Juiz de Fora, a prefeita Margarida Salomão reuniu-se com o Comitê de Acompanhamento
Interinstitucional para o retorno às atividades de ensino presenciais no município de Juiz de
Fora. No início do encontro, foi compartilhada a notícia de que, nas últimas 24 horas, o
município não registrou mortes por COVID-19. Em seguida, apresentou-se para apreciação
do Comitê de Acompanhamento Interinstitucional a Nota Técnica produzida pela Vigilância
em Saúde,  que estabelece Programa Técnico-Científico para a Retomada das Atividades
Presenciais nas Escolas no município de Juiz de Fora, constando a definição dos critérios
técnico-científicos que serão adotados pelo município para o retorno das aulas presenciais
no  âmbito  municipal  (nas  redes  pública  -  municipal,  estadual  e  federal  -  e  particular).
Segundo o exposto, esta Nota Técnica está referenciada no documento “Recomendações
para  o  planejamento  de  retorno  às  atividades  escolares  presenciais  no  contexto  da
pandemia  de  Covid-19”  elaborado  pela  Fundação  Oswaldo  Cruz.  Tendo  em  vista  a
sustentação técnico-científica deste documento, retifica-se a informação da ata publicada
anteriormente a respeito da tramitação da Nota Técnica,  de forma que esta passou por
apreciação direta deste Comitê de Acompanhamento Interinstitucional  para o retorno às
atividades de ensino presenciais, tendo sido aprovada por todos os membros presentes.
Desse modo, foram repassadas as informações que serão apresentadas nesta quinta-feira,
29 de julho, ao Desembargador Washington Ferreira, relator do agravo de instrumento que
tramita na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, referentes ao disposto
na  Nota  Técnica.  Ratificando-se  que  as  políticas  públicas  do  Município  pautam-se  por
referências científicas,  foi  indicado ainda que serão apresentados ao Desembargador  o
“Protocolo sanitário de retorno às atividades de ensino presenciais no município de Juiz de
Fora”, o “Documento Orientador para a retomada das aulas presenciais nas instituições da
rede  municipal  de  ensino  de  Juiz  de  Fora”  e  as  “Orientações  para  retorno  gradual  às
atividades presenciais nas instituições de Educação Infantil do município de Juiz de Fora”,
acompanhados  dos  indicadores  de  saúde  e  das  condições  objetivas  nas  quais  os
documentos  serão  efetivados.  Por  fim,  deliberou-se  que  as  atas  deste  Comitê  de
Acompanhamento Interinstitucional  sejam publicadas no site  após a aprovação de seus
membros.
 


