
CARTA ABERTA DO COLEGIADO DE PROFESSORES DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 

TAGUATINGA NORTE - EM FAVOR DA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA TODA A 

POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  

 

Excelentíssimos Governador do Distrito Federal – Dr. Ibaneis Rocha, Secretário de Educação do 

Distrito Federal – Professor Leandro Cruz Fróes da Silva; Presidente da Comissão de Educação, 

Saúde e Cultura da Câmara Legislativa do DF – Deputada Distrital Dra. Arlete Avelar Sampaio; 

Presidente da Comissão de acompanhamento da Pandemia no DF - Deputado Distrital Fábio 

Félix; Presidente do Conselho de Saúde do Distrito Federal – Senhora Jovânia Rodrigues Silva; 

Presidente do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - Professor Cícero 

Roberto de Melo, Diretoria do Sinpro-DF – Professora Rosilene Corrêa Lima, Bom Dia! 

 

Vimos a presença de Vossas Excelências, como Cidadãos – Professores do Distrito Federal, 

reunidos no 07 de abril de 2021 - Colegiado do Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte, 

externar a nossa grande preocupação, primeiramente com os altos números de mortes no 

Distrito Federal, que chegam hoje a marca de 6.459 pessoas, número de infectados 352.552, 

recuperados 332.648 pessoas, de acordo com o Portal Covid-19 da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal - Fontes: http://www.coronavirus.df.gov.br/  -  

https://covid19.ssp.df.gov.br/extensions/covid19/covid19.html#/  

Acesso em 07/04/2021 

 

O Correio Braziliense em publicação do dia 05 de abril de 2021, O Distrito Federal alcançou, 

nesta segunda-feira (5/4), a maior média móvel de mortes por covid-19 registrada desde o início 

da pandemia — 78,3. Em relação ao dado de 22 de março, duas semanas atrás, houve aumento 

de 85,1%. Com mais 78 mortes notificadas, a Secretaria de Saúde totalizou 6.366 vidas perdidas. 

Em 24 horas, foram 1.388 novos infectados, levando o total de casos na capital federal a 351.163 

— dos quais 330.760 (94,2%) são considerados recuperados. A média móvel de casos está em 

1.343,6 e é 13% menor do que o número percebido há 14 dias, o que é considerado estável. 
Fonte:  https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/04/4916332-df-alcanca-maior-

media-movel-de-mortes-por-covid-desde-o-inicio-da-pandemia.html  

Acesso em 07/04/2021 

 

O Sistema de Saúde do Distrito Federal está em colapso total. De acordo com reportagem do G1-

DF de 11 de março de 2021, "Segundo o relatório, há apenas 14 vagas nas unidades públicas da 

capital. Dessas, três são do tipo adulto, quatro neonatal e sete pediátrico. Ao todo, 

são 296 leitos, sendo que 271 estão ocupados e 11 bloqueados. 

 

Além disso, às 9h45, a pasta divulgou que havia 149 pessoas com suspeita ou confirmação da 

Covid-19 à espera de um leito de UTI. Na rede privada, também há sobrecarga. 

Dos 298 leitos, 282 estão ocupados e um bloqueado, portanto, há apenas 15 vagas no sistema. A 

taxa de ocupação dos hospitais particulares está em 95,25%.” 

Fonte: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/03/11/pandemia-de-covid-19-

hospitais-estao-proximos-do-colapso-diz-governo-do-df.ghtml 
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G1-DF - Em 17 dias, março já tem maior número de mortes por Covid desde 

outubro no DF – 1803/2021 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/03/18/em-17-dias-marco-ja-tem-maior-

numero-de-mortes-por-covid-desde-outubro-no-df.ghtml 

 

Ainda de acordo com o Dr. Miguel Nicolelis - Médico neurocientista, Professor catedrático da 

Universidade de Duke, nos Estados Unidos, afirmou que "Vivemos uma guerra de extermínio, 

uma guerra biológica fora de controle."  

Fonte: https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2021/03/09/podemos-ter-500-

mil-pessoas-mortas-ate-o-final-do-ano.htm 

 

 

Evolução Histórica da Covid-19 nos últimos dias no Distrito Federal  

29/03/2021 - Covid-19: pelo 4º dia seguido, DF tem maior média móvel de mortes da 

pandemia – 29/03/2021 

Pelo quarto dia consecutivo, o Distrito Federal bateu recorde na média móvel de mortes desde o 

início da pandemia. Nesta segunda (29/3), 61 óbitos foram notificados, em intervalo de cinco 

dias. No total, 5,8 mil vidas foram perdidas para a covid-19 no DF 

Fonte:  https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/03/4914889-

covid-19-pelo-4-dia-seguido-df-tem-maior-media-movel-de-mortes-da-pandemia.html  

DF registra alta de 100% na média móvel de mortes por covid-19 – 04/04/2021 

Neste domingo (4/4), a Secretaria de Saúde divulgou mais 53 óbitos pela doença, o que fez o 

índice de mortes dobras em relação à realidade registrada há 14 dias 

Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/04/4916100-df-registra-alta-de-

100--na-media-movel-de-mortes-por-covid-19.html  

 

Covid-19: DF tem mais 83 mortes e 904 infectados; total de óbitos chega a 6.449 – 

06/04/2021 

Ceilândia registrou 15 mortes nas últimas 24 horas. Região lidera número de casos e 

vítimas da pandemia; são 38.087 infectados pela doença e 1.051 óbitos. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/04/06/covid-19-df-tem-mais-83-

mortes-e-904-infectados-total-de-obitos-chega-a-6449.ghtml  

 

Diante desse quadro devastador, onde vidas estão sendo ceifadas e seus familiares atônitos, com 

a morosidade por parte dos representantes do Governo do Distrito Federal em lidar com o avanço 

de mais variantes da Covid-19 no DF, solicitamos todas as  providências por parte dos Gestores 

Públicos do Distrito Federal, em direcionar com maior efetividade, o Plano de 

Contingenciamento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para que tenha sua plena 

execução, em benefício da saúde e segurança global da população do Distrito Federal, com uma 

atuação de controle mais enérgico quanto as restrições das pessoas em se aglomerar sem o uso 
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da máscara, uso de álcool em gel, bem como, urgência na aquisição de vacinas para toda a 

população do Distrito Federal, que tem estado refém da expedição mínima das vacinas vindas do 

Governo Federal (Ministério da Saúde). 

 

 

A pergunta que fica e deverá ser respondida aos cidadãos do Distrito Federal e as famílias que 

perderam os seus entes queridos é:  

 

Quem responderá pelas mortes já existentes e advindas pela ausência de vacina para toda 

a população do Distrito Federal? 

 

Para além dessas medidas de controle de disseminação da Covid-19 no Distrito Federal, 

sejam elaboradas estratégias e logísticas para atender o Plano de Contingenciamento de 

controle e combate à Covid-19 no Distrito Federal, ampliando algumas ações, com 

expedição diária de relatórios pela Força Tarefa do Governo do Distrito Federal e 

Comissão de Acompanhamento da Covid-19 da Câmara Legislativa do Distrito Federal 

conforme medidas sugeridas abaixo:  

 

- Ampliação do horário para a vacinação, contemplando toda a população do Distrito 

Federal e não como está ocorrendo agora, com limitação de doses - o que implica na 

condição de termos mais infectados e aumento no número de mortes, conforme vem 

ocorrendo todos os dias; 

 

- Execução imediata no Distrito Federal, da Lei nº 6.753 de 14 de dezembro de 2020, que 

dispõe sobre a vacinação da população do Distrito Federal; 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/arquivos/lei-no-6-753-de-14-de-

dezembro-de-2020-dispoe-sobre-a-vacinacao-da-populacao.pdf 

 

-  Maior fiscalização por parte da Força Tarefa do GDF quanto ao(s): 

 

 - Controle de acesso de todos os veículos que adentram o DF, nas rodovias que cruzam 

nosso território,  

 

- Ônibus interestaduais e locais;  

 

- Estações do Metrô e paradas de ônibus nas RAs;  

 

- Festas clandestinas; 

 

- Ampliação do lockdown no DF em Escolas Particulares, diminuindo o contágio do vírus 

no DF; 

 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/arquivos/lei-no-6-753-de-14-de-dezembro-de-2020-dispoe-sobre-a-vacinacao-da-populacao.pdf
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- Expedição de relatórios diários com informação à população do Distrito Federal e 

Entorno, como utilidade pública, sobre as medidas de controle da Covid-19 no DF, dando 

maior transparência das ações do Governo do Distrito Federal. 

 

- Adoção da Agenda 10 - apresentado em audiência pública na CLDF em 11/03/2021, pelo 

Inesc e Movimento Nossa Brasília.  

Fonte: https://www.cl.df.gov.br/noticias/-/asset_publisher/IT0h/content/inesc 

 

Certos de que as contribuições sejam plenamente atendidas pelo Governo do Distrito Federal, no 

comprometimento de salvar vidas, diante da necropolítica instalada no país, que ceifa milhares 

de vidas diariamente, estamos recorrendo ao cumprimento integral da Constituição Federal, que 

no seu Artigo 6º “ garante o direito a saúde da população”, e da Lei Orgânica do Distrito 

Federal nos seus artigos:  

3º São objetivos prioritários do Distrito Federal:  

I - garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos; 

II - assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao 

controle da legalidade e legitimidade dos atos do Poder Público e da eficácia dos serviços 

públicos; 

III - preservar os interesses gerais e coletivos; 

IV - promover o bem de todos; 

 

Art. 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre:  

[...] item X - previdência social, proteção e defesa da saúde; as vacinas para todos os cidadãos 

do Distrito Federal.  

 

Cordialmente, 

 

Colegiado de Professores do Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte que assinam a Carta 

Aberta, para que produzam os efeitos legais, junto aos gestores públicos do Distrito Federal, com 

maior agilidade na aquisição e vacinação para toda a população do Distrito Federal. 

      

Taguatinga-DF, 07 de abril de 2021. 

 

Professor Bruno Rezende Santiago Chagas                          Professor Davi Silva Fagundes 

 

Professor Eduardo Alves de Araújo                         Professor Emílio Glauber Alves Moura 

 

Professor Evenilson Luiz Moraes Fontes   Professora Izabella Paim de Melo Costa da Silva 

 

Professor Leila Evaristo de Araújo                       Professor Marconi Costa da Silva Scarinci 

https://www.cl.df.gov.br/noticias/-/asset_publisher/IT0h/content/inesc


 

Professor Marilena Ferreira Amorim                     Professor Serafim Pedro de Souza Júnior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  

 

Brasil completa 2 semanas como o país com mais mortes diárias por Covid no mundo 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/19/brasil-completa-2-semanas-

como-o-pais-com-mais-mortes-diarias-por-covid-no-mundo.ghtml 

 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/19/brasil-completa-2-semanas-como-o-pais-com-mais-mortes-diarias-por-covid-no-mundo.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/19/brasil-completa-2-semanas-como-o-pais-com-mais-mortes-diarias-por-covid-no-mundo.ghtml


"No ranking proporcional, o Brasil é o 7º com mais mortes diárias na última semana (9,8 óbitos 

a cada 1 milhão de habitantes), atrás apenas de países da Europa Central e dos Bálcãs. 

Lideram o ranking: República 

Tcheca (19,9), Hungria (16,7), Eslováquia (14,9), Bulgária (14,8), Montenegro (14,7) 

e Bósnia e Herzegovina (13,8). Os quatro primeiros fazem parte da UE. 

Nesta quinta-feira (18), o diretor regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a 

Europa, Hans Klugee, alertou que os novos casos, hospitalizações e mortes na Europa Central e 

nos Bálcãs estão entre os maiores do mundo. 

 

Vacinação 

A escalada da pandemia no Brasil ocorre em meio à falta coordenação para adotar protocolos 

que diminuam a mortalidade nos hospitais e a curva de contágio, além da escassez de vacinas." 

Bolsonaro repete mentiras e enfrenta panelaço durante pronunciamento na TV e rádio - 

23/03/2021 

https://www.brasildefato.com.br/2021/03/23/bolsonaro-enfrenta-panelaco-nacional-durante-

pronunciamento-na-tv-veja-videos 

 

Em pronunciamento, Bolsonaro muda de postura e estimula a vacinação 

2 minExibição em 23 mar 2021 

https://globoplay.globo.com/v/9376147/ 

Dezesseis capitais têm panelaço contra Bolsonaro 

1 min 

Exibição em 23 mar 2021 

 

https://globoplay.globo.com/v/9376154/?s=0s 
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