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                   Curitiba, 07 de junho de 2021. 

 

 

Ofício: 050/2021 

Assunto: Imunização dos profissionais de Educação Física. 

  

 

Ilustríssimos Senhores,  

 

O SISMMAC e o SISMUC, legítimos representantes dos servidores municipais de Curitiba, vêm por 

meio deste, solicitar à esta secretaria e seus departamentos, a imunização imediata dos profissionais de 

Educação Física que estão trabalhando na linha de frente nos postos de vacinação, ajudando na organização 

de filas, orientando a população, verificando documentação, entre outras atividades relacionadas diretamente 

com a organização do combate à Covid-19.   

 

Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, emitido pelo 

Ministério da Saúde e que orienta a atuação municipal, devem ser considerados como grupos prioritários os 

trabalhadores da saúde, sendo incluídos nessa categoria os trabalhadores de estabelecimentos de serviços de 

saúde no geral. Ainda, além dos profissionais de educação física estarem expressamente incluídos nessa 

categoria, estão também contemplados quaisquer profissionais de apoio desses estabelecimentos. Assim, se 

mostra necessária a vacinação prioritária para qualquer profissional que esteja atuando nos postos de 

vacinação.  

 

Diante dos fatos, reforçamos ser necessário e urgente que esta secretaria e seus departamentos 

tomem as providências necessárias para que esses trabalhadores possam ser vacinados, visto que estão 

expostos ao risco de contaminação do vírus e suas variações. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos. 

 

Atenciosamente,                                                                                                                                                                                               

                                             
             Rafael Alencar Furtado                                                           Christiane Izabella Schunig 

            Direção do SISMMAC                                                    Coordenadora Geral do SISMUC  

 

 

 

 

Ilma. Sra.  

Maria Silvia Bacila - Secretária Municipal de Educação do Município de Curitiba  

N/C 

Com cópia: 

Ilmo. Sr. Emilio Antonio Trautwein – Secretário Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba 

Ilma. Sra. Marcia Cecilia Huçulak - Secretária Municipal de Saúde do Município de Curitiba 

mailto:sismmac@sismmac.org.br

