
 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 26 de março de 2021 

 
 

OFÍCIO nº 1/2021 – SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - 
SINTUFEJUF 

 

A Secretária Municipal de Saúde Ana Pimentel e a Prefeita Margarida Salomão. 

 

Assunto: Solicitação de Calendário de Vacinação de Servidores da Segurança do 
Campus. 

 
-Considerando que a Universidade já está no processo de vacinação de servidores da 

área da saúde da chamada linha de frente. 

 

-Considerando que a atuação dos profissionais de segurança da instituição é 

atividade essencial nos termos do Art. 2º, I da Resolução Nº 10 do Conselho Superior. 

 

-Considerando que a atuação de profissionais servidores de segurança pública é 

considerada essencial tanto em nível municipal, estadual e nacional. 

 

-Considerando que diversos Estados da Federação, inclusive o Estado de Minas Gerais 

já iniciaram ou programaram o início da vacinação de Professores e Profissionais da 

Segurança Pública. 

Solicita, cordialmente, este sindicato à Exímia Secretária da Saúde deste Município 



 

 

bem como a Excelentíssima prefeita a inclusão da vacinação dos profissionais de 

segurança do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora no calendário de 

imunização contra a COVID-19 no Mês de Abril. 

O pleito aqui solicitado tem por escopo a nova diretriz anunciada pelo Ministro da 

Saúde que assegura a vacinação de todos os profissionais da segurança pública bem 

como de professores no próximo mês de Abril 04/2021. 

É notório que o processo de vacinação no Brasil caminha a passos lentos e com especial 

desunião entre poderes estadual e federal. No entanto, ainda que incompatíveis em 

diversos pontos o calendário de vacinação, no que tange os agentes a serem 

imunizados, tem se mostrado um consenso entre todos estes entes.  

Passado o momento de vacinação de profissionais da saúde e idosos, alguns dos grupos 

mais expostos aos riscos da COVID-19, prossegue o país como um todo para a vacinação 

de Professores e Profissionais da Segurança pública. 

Isto é o que apontam os principais meios de comunicação em âmbito nacional (O Globo, 

CNN Brasil, G1 e ISTOE, respectivamente) tendo alguns governos estaduais inclusive já 

publicado documentos oficiais atestando, de fato, a disponibilização de imunizantes 

para determinada classe de trabalhadores. A título exemplificativo pode-se apontar os 

Estados do Espirito Santo, Pará, São Paulo e Goiás cujos Decretos foram anunciados 

nos últimos três dias pelos seus respectivos governadores. 

Neste compasso, sendo os vigilantes da Universidade Federal de Juiz de Fora 

incontroversos profissionais da Segurança Pública pleiteia esta organização sindical 

pela inclusão dos mesmos no calendário de vacinação municipal para o mês de Abril, 

nos termos utilizados pelos mencionados entes federados sobre este tema. 

Ressalta que também enviou ofício com mesmo teor à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas 



 

 

da Universidade Federal de Juiz de Fora com vista a agilizar o processo de 

disponibilização de imunizantes aos servidores de segurança pública federais desta 

instituição. Tudo em nome da isonomia do serviço público no processo de vacinação 

contra a COVID-19. 

Atenciosamente 
 

 

Flávio Sereno Cardoso 

Coordenador Geral do SINTUFEJUF 

 

 


