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Direção do SINTMCELF solicita calendário 
de vacinação para a Educação

Neste quarto 
informativo 
sobre a imu-

nização de todos os 
Profissionais do Ma-
gistério, e dos Servi-
dores da Educação, 
destacamos a reunião 
realizada com o Secre-
tário de Governança 
de Controle, Gestão 
e Transparência, Sr. 
José Márcio Pereira, 
onde a direção do 
SINTMCELF solicitou 
a elaboração de um 
calendário para vaci-
nação. 
     Segundo informa-
ções, o prefeito Marcos 
Vinícius irá atender a 
solicitação da direção 
do Sindicato, porém, o 
calendário ainda não 
foi elaborado.
     A reunião ocorreu 
no dia 01 de junho de 
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2021, última terça-
feira.
     O pedido de elabo-
ração de um calendá-
rio para a vacinação se 
baseia na Nota Téc-
nica 717 de 2021 do 
Ministério da Saúde.

CONSIDERAÇÕES 
DA NOTA TÉCNICA

     Várias foram as 
considerações para 
definição da vacina-
ção, dentre elas a  
Nota Técnica destaca 
o avanço já alcança-
do na vacinação dos 
grupos de maior risco 
para formas graves 
da covid-19 (idosos e 
pessoas com comorbi-
dades).
     Jusfica-se tam-
bém a antecipação da 
vacinação deste gru-

po, conforme a Nota 
Técnica, devido aos  
“importantes impactos 
sociais ocasionados 
pela covid-19 na edu-
cação infantil com a 
necessidade de volta 
às aulas presenciais. 
Estes impactos segu-
ramente estão sen-
do mais importantes 
justamente nos grupos 
sociais menos favo-
recidos e que tem por 

exemplo dificuldade ou 
mesmo inviabilidade 
para uma adesão ao 
ensino a distância”.
     Ressalta-se ain-
da que as creches e 
escolas contribuem 
não apenas para a 
educação, mas tam-
bém para a segurança 
alimentar das crianças, 
cumprindo ainda ou-
tras atribuições sociais 
importantes.
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