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Prezados (as) Senhores (as), 

                     

  

De acordo com o comunicado 095/2016, enviado no dia 06 de setembro, foi agendada uma 

Visita Orientada à Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, que abriga o Jardim Botânico  e 

o Jardim Zoológico  da Cidade  de Belo Horizonte. 

 

No entanto,  a referida atividade será adiada em virtude da informação veiculada pelo Serviço de 

Vigilância Epidemiológica de Belo Horizonte o qual notificou uma morte que pode ter sido causada 

por febre maculosa, doença infecciosa transmitida pela picada do “carrapato estrela”. 

 

Órgãos competentes apuraram que a morte de uma criança foi provocada pela bactéria. Sendo 

assim,  recomendam que se evite o contato com a vegetação próxima à região da Pampulha.  

Nesse sentido, a equipe do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, que prima pela segurança dos  

alunos, mediante à informação adia provisoriamente a visita. Diante do exposto, haverá a devolução 

do valor em dinheiro que foi destinado para efetivação da atividade. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação Pedagógica 

  

COMUNICADO  
099/2016 

Data: 13/09/2016 

De: Coordenação Pedagógica 

Para:  Pais/ Responsáveis  pelos(as) Alunos(as) do 4º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Assunto: Cancelamento Visita Orientada Fundação Zoo-Botânica  
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