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Circular 002 /2022                                          Goiás, 10 de junho de 2022. 

  

Senhores Pais e Responsáveis,  

 

 Durante esta semana, frente aos últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde, a equipe gestora 

da COOPECIGO – Escola Letras de Alfenim e Colégio Alternativo – levantou a possibilidade de a Festa 

Junina não acontecer na data prevista (15 de junho). Entretanto, pensando em toda a expectativa que já foi 

criada nos educandos, em todos os ensaios realizados, nas reservas, nos investimentos, contratos já 

celebrados e autorizações emitidas, decidimos por manter a data, ou seja, a FESTA JUNINA 

COOPECIGO acontecerá no dia previsto, 15 de junho. No entanto algumas condições são 

primordiais para que o evento transcorra com mais segurança, como: testagem para identificar se as 

pessoas estão positivadas ou negativadas para a Covid-19; apresentação do laudo negativo para 

Covid-19 por todos que frequentarão a festa; uso obrigatório da máscara; uso de álcool em gel e 

outros. 

 Diante disso, comunicamos que a COOPECIGO promoverá uma testagem em massa nos 

alunos, professores e funcionários da Escola Letras de Alfenim e do Colégio Alternativo, na terça-

feira, dia 14 de junho. Uma autorização será enviada para casa na segunda-feira, dia 13 de junho, para 

que volte assinada pelo responsável na terça-feira, autorizando ou não o filho a ser testado. Caso algum 

familiar não autorize a testagem, na escola, de aluno que vá participar do evento, deverá realizar o teste 

no posto de saúde e apresentar o resultado, por escrito, à Escola, nesse dia (14 de junho). 

 Informamos, ainda, que A APRESENTAÇÃO DO TESTE NÃO REAGENTE É 

CONDIÇÃO, A TODOS OS PARTICIPANTES, PARA ENTRADA NA FESTA. Nos próximos dias, 

enviaremos informações complementares. 

 Com o desejo de que possamos realizar um evento seguro e bem-sucedido, contamos com a 

compreensão e apoio de todos. 

À disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

A Direção. 
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