Goiânia, 19 de abril de 2018.
Circular nº 05/18
Da: Direção
Aos: Pais e/ou responsáveis
Referência: Nota de Esclarecimento – Campanha de Vacinação

Senhores Pais e/ou Responsáveis,
O Externato São José reitera seu compromisso com seus alunos e pais e quer esclarecer sobre a
Campanha de Vacinação ocorrida na escola nos dias 12 e 13 de abril.
Em virtude da demanda de nossa comunidade e da grande preocupação acerca dos casos graves
de H1N1 em nossa cidade, resolvemos colaborar e buscamos um parceiro que pudesse fazer a
vacinação na escola. Procuramos clínicas em Goiânia, mas nenhuma delas podia atender a nossa
demanda. Como fazemos parte da Associação das Escolas Católicas (ANEC), através desta
entidade fomos apresentados à PróVita Saúde, que apresentou todas as referências para que
pudesse executar o trabalho no Externato e em outras escolas católicas de Goiânia.
Nos últimos dias, notícias sobre a clínica e fiscalização nas escolas têm sido divulgadas pela
imprensa e dentro do nosso compromisso de parceria e transparência com nossas famílias, temos
o dever de esclarecer:
1. Recebemos a visita da Vigilância Sanitária em três momentos. O primeiro deles ocorreu
sexta-feira, 13 de abril, último dia de vacinação na escola, quando nada de irregular foi
encontrado. No segundo, a vigilância solicitou o alvará de trabalho extramuros, que permite
que a empresa vacine fora do seu município-sede e, no terceiro, houve a interdição dos
refrigeradores, não por mau armazenamento ou fora dos critérios necessários, mas pela
ausência do documento.
2. Considerando que a Vigilância Sanitária esteve aqui no momento da vacinação e por não ter
encontrado nenhuma irregularidade, os fiscais não recolheram ou impediram o trabalho.
Portanto, aqui nesta escola não houve qualquer problema de armazenamento, conforme
mencionado na imprensa. Se este problema ocorreu, foi em outro local.
3. O Externato apenas cedeu espaço para que a clínica armazenasse as vacinas, o que foi feito
adequadamente. Todos os equipamentos necessários para a aplicação e conservação foram de
responsabilidade da PróVita.
Assim como todos, estamos surpresos com os fatos divulgados pelos veículos de comunicação,
mas estamos cientes que oferecemos para a nossa comunidade um produto eficaz e de qualidade
e até o momento não obtivemos nenhuma dado que comprove o contrário.
Reforçamos o nosso compromisso de parceria e transparência com toda comunidade escolar,
garantimos que, diante de informações verídicas que comprometa a eficácia da vacina,
comunicaremos imediatamente aos senhores.
Atenciosamente,
Núbia Rejaine

