
 

 

 

 
Florianópolis, 04 de março de 2020. 

COMUNICADO 022/2020 
Assunto:  Campanha Contra o Sarampo 
  

Srs. Pais/ Responsáveis. 

Nos últimos anos, o sarampo atingiu milhares de brasileiros. A vacina é a única prevenção contra 

essa doença. Seguindo a orientação da Secretaria Municipal de Florianópolis, pede-se que até o dia 13 de 

março, a família procure uma Unidade de Saúde e não se esqueça da caderneta de vacinação. Trinta dias após 

a primeira dose, é necessário retornar para tomar a segunda. IMPORTANTE: quem já tomou as duas doses da 

vacina não precisa se vacinar. 

A campanha contra o sarampo faz parte do Movimento Vacina Brasil, que conta com uma série de 

ações integradas para proteger todos contra doenças. 

Segundo a legislação, todos os alunos da Educação Infantil até o 9º ano devem apresentar inclusa 

na documentação de matrícula, cópia da caderneta de vacinação. No sentido de uma ação preventiva em 

parceria com o governo, solicitamos que essa cópia seja enviada para a secretaria do Colégio o mais breve 

possível. 

Atenciosamente, 
A Direção 
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