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Curitiba, 22 de junho de 2020. 

 
 
Ofício: 053/2020 

Assunto: Solicitação de cancelamento parcial das atividades presenciais em função da 

bandeira laranja de alerta no município em razão da pandemia. 

 

Ilustríssima Senhora,  

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE 

CURITIBA – SISMMAC e o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CURITIBA - SISMUC, na qualidade de representantes dos Servidores Municipais de Curitiba, 

em função da resposta negativa para todos os ofícios enviados com solicitação de reunião para tratar 

de esclarecimentos dos assuntos pertinentes a pandemia junto a essa departamento, e tendo como 

justificativa para tal negativa dada nesse momento como motivo o alerta laranja no município em 

razão da pandemia (COVID-19), vêm por meio deste, requerer: 

 

Suspensão total da correção das atividades impressas pelos professores e demais servidores 

no período do alerta de bandeira laranja, sejam estas nas unidades educacionais e/ou em nas casas. 

Esta correção pode ser executada posteriormente em momento onde o número de casos e o risco de 

contaminação esteja mais baixo na nossa cidade.  

 

Solicitamos o cancelamento parcial das atividades presenciais nas unidades escolares 

enquanto estivermos nessa condição de alerta laranja.  

 

Entendemos que a abertura das unidades educacionais (escolas e Cmeis) pode ser feita 

somente uma vez ao mês, na mesma data da distribuição dos kits de alimentação, com a distribuição 

conjunta das atividades impressas caso seja necessário.  

 

Levando em consideração que encerrou-se nas regionais a entrega dos kits alimentação, e 

com a informação de que algumas escolas ( em várias regionais), farão abertura para correção das 

atividades complementares e outras  buscar e fazer a correção em casa, ou ainda para limpeza das 

unidades,  entendemos  que estas ações tornam o perigo de contaminação maior. 
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Reforçamos ainda que as reuniões de negociação solicitadas por esses sindicatos podem e 

devem ser retomadas de modo virtual como opção nesse momento de alerta laranja, sendo a melhor 

saída que a simples suspenção.  

 

Certos de que essa secretaria tomará atitudes emergenciais nestas ações e, na espera de breve 

retorno, despedimo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 
 

                                          
Rafael Alencar Furtado 
Direção do SISMMAC 

 
 

 
Christiane Izabella Schunig 

                                        Coordenação Geral do  SISMUC 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilma. Sra.  
Andressa Woellner Duarte Pereira  
Superintendente de Gestão Educacional 
N/C 
Com cópia: 
Ilma. Sra. Maria Silvia Bacila - Secretária Municipal de Educação de Curitiba 
 


