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Juiz de Fora, 18 de agosto de 2021 

 
 

 

Exma. Sr.ª Maria Margarida Martins Salomão 

Prefeita Municipal de Juiz de Fora 

 

É com muito respeito que nos dirigimos à V. Ex.ª neste momento tão 

complicado a nível mundial devido à Pandemia do Coronavírus, que já se instala 

por quase um ano e meio. Compartilhamos da mesma esperança, em Deus e na 

ciência humana, na erradicação desta terrível provação. 

Em unidade com as Escolas Católicas, que assinam comigo esta carta, 

estamos a representar milhares de famílias que se mobilizam em prol da volta 

às aulas em Juiz de Fora.  

A humanidade, com esforços dos profissionais de saúde e pesquisadores, 

já adquiriu conhecimentos significativos sobre a doença e seu combate; desde o 

uso de máscaras até medicamentos e vacinas, muito se tem avançado e, 

baseando-se em dados empíricos, a comunidade internacional atesta que o 

retorno das atividades escolares presenciais não é mais um ato de imprudência, 

mas de confiança, seguindo os cuidados preventivos. China, Canadá, 

Dinamarca, Noruega, França, Holanda, Grécia, Austrália e o próprio Brasil já 

estão todos de volta às aulas. 

Com milhares de adolescentes fora das salas de aula, o aprendizado está 

sendo comprometido, sem contar o fator emocional que também pesa sobre 

crianças e adolescentes, que, ansiosas com o demasiado tempo de tela e sem 

a presença de colegas da mesma faixa etária, sofrem ainda mais. 

O retorno das atividades escolares, é claro, deve cumprir os rigorosos 

protocolos sanitários emitidos pelas autoridades competentes, baseados em 
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critérios técnicos e científicos; os quais nossas escolas estão prontas e 

preparadas para seguir. Ademais, a escola é um dos mais adequados ambientes 

para o cumprimento dos referidos protocolos.  

Sabemos que não se trata de uma decisão fácil e confortável, e 

consideramos que a prudência, rainha das virtudes, tenha sido a maior 

motivação para que, até então, as aulas em nossa cidade permaneçam remotas. 

Entretanto, como diz o filósofo, in medio virtus stat, e se não podemos arriscar a 

vida imprudentemente, por outro lado, não se pode sufocá-la por 

amedrontamento. É preciso um ato de confiança na ciência, em Deus, na vida. 

É hora de voltarmos com as nossas tão salutares aulas escolares.  

Diante do exposto, vimos requerer o retorno imediato das aulas 

presenciais ou híbridas em Juiz de Fora, e nos colocamos à disposição para que, 

juntos, vençamos a atual tribulação, com fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, 

confiança, prudência e esperança. 
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Irmã Deise Maia da Silva  
Diretora Pedagógica - Centro Educacional Santa Clara 

 
Ronaldo Pimenta da Cruz  

Diretor Executivo - Colégio Academia 
 

Fábio Luiz Batista 
Diretor Pedagógico- Colégio Arautos do Evangelho - Juiz de Fora 

 
Daniel Ribeiro Pinto 

Diretor Geral - Colégio Católico Comunidade Resgate 
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Professor Edelves Rosa Luna 
Diretor Geral - Colégio dos Jesuítas 

 
Cátia Maria Rodrigues da Silva  

Diretora Acadêmica - Colégio dos Santos Anjos 
 

Irmã Sônia Maria Estevam 
Diretora Pedagógica- Colégio Nossa Senhora do Carmo 

 
Antônio Carlos Heser Kirchmayer 

Diretor Executivo - Colégio Santa Catarina 
 

Lilian Correia Sedlmayer 
Diretora Educacional do Colégio Stella Matutina 

 
Pe. Liomar Rezende de Moraes 

 Diretor Instituto Padre João Emílio 
 

Giovânio Aguiar  
Reitor do Centro Universitário Uniacademia 

 
 
 

 

 


