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A Sua Senhoria o Senhor
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Assunto: Plano de Vacinação - Covid-19 - faixa etária 55 a 59 anosAssunto: Plano de Vacinação - Covid-19 - faixa etária 55 a 59 anos

Senhor Secretário,

1. No que concerne à inclusão dos profissionais de educação, na faixa

etária de 55 a 59 anos, no plano de vacinação da covid-19, constatamos que

os servidores deste Ins tuto Federal Baiano - IF BAIANO, com exercício em Salvador e

idade acima referenciadas, não foram localizados na lista de consulta disponível no

site: h p://www.saude.salvador.ba.gov.br/, enquanto servidores do Ins tuto Federal da

Bahia - IFBA, também lotados nesta capital, foram habilitados para vacinação.

2. Nesse sen do, diante dos ques onamentos levantados por nossos

servidores, pedimos encarecidamente que a situação seja revista no sen do de evitar

qualquer po de lapso de entendimento, uma vez que tanto o Ins tuto Federal Baiano -

IF BAIANO como o Ins tuto Federal da Bahia - IFBA são ins tuições de ensino que

atuam em Salvador.

3. Ademais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos

que se fizerem necessários por meio do endereço eletrônico gabinete@i aiano.edu.br,

telefone: 71 99687-8460.

Atenciosamente,
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