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INSTITUTO INHOTIM:  

COMPROVANTE DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A FEBRE 

AMARELA 

Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 

 

Como é do conhecimento de todos, um dos nossos destinos na viagem de Estudo 

do Meio a Minas Gerais é o Instituto Inhotim, que fica instalado no município de 

Brumadinho.  

 

Em função dos casos de febre amarela ocorridos no país entre o final do ano 

passado e o início deste ano, desde 23 de janeiro de 2018, o Instituto Inhotim 

exige dos visitantes comprovação de imunização contra a febre amarela. Assim, a 

autorização de entrada a qualquer visitante está sujeita à apresentação do cartão 

de vacinação, comprovando que a vacina contra febre amarela foi tomada, no 

mínimo, dez dias antes. 

 

O Instituto esclarece que não foi identificado nenhum caso de febre amarela no 

Inhotim e que essa medida faz parte de um conjunto de práticas adotadas como 

medidas preventivas, necessárias para combater a proliferação da doença. A 

explicação completa do Instituto Inhotim para essa medida pode ser lida no site 

do Instituto: http://www.inhotim.org.br/blog/inhotim-adota-mais-uma-medida-

preventiva-contra-a-febre-amarela/  

 

Sabemos que os casos de febre amarela em Minas Gerais, São Paulo e no Brasil 

como um todo vêm diminuindo e ocupando cada vez menos espaço na mídia. Isto 

não significa, porém, que as medidas de prevenção à doença possam ser 

suspensas. 

 

Dado que nosso voo parte para Belo Horizonte na manhã do dia 23 de maio, é 

necessário que todos os alunos que seguirão conosco tomem a vacina contra febre 

amarela até no máximo domingo, dia 13 de maio, evitando assim serem barrados 

na entrada do Instituto Inhotim. 

 

http://www.inhotim.org.br/blog/inhotim-adota-mais-uma-medida-preventiva-contra-a-febre-amarela/
http://www.inhotim.org.br/blog/inhotim-adota-mais-uma-medida-preventiva-contra-a-febre-amarela/


Além disso, pedimos-lhes o cuidado de incluir o cartão de vacinação, comprovando 

a imunização, na bagagem dos alunos. Um novo lembrete sobre isso, além de uma 

lista de itens que devem constar da bagagem de todos, serão enviados pela escola 

a todas as famílias até a próxima quinta-feira. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Vieira Helene 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 
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