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Curitiba, 30 de junho de 2021. 

 

 

Ofício 061/2021 

Assunto: URGENTE: Vacinação imediata dos trabalhadores em educação 

 

 

Excelentíssimo Senhor, 

O SISMMAC e o SISMUC, sindicatos representantes dos servidores municipais da 

educação, vêm por meio desta questionar a motivação da Prefeitura de Curitiba, que propagandeia a 

volta às aulas, mas se recusa a vacinar todos os profissionais da educação municipal.  

Isso porque, apesar de já haver anúncio de volta às aulas, chegou até estes sindicatos 

denúncias de que alguns estagiários de escolas municipais, ao contrário dos de escolas particulares, 

não estão sendo vacinados. É preciso lembrar que a volta às aulas só será segura com a imunização 

completa de, pelo menos, todos os adultos que frequentam o ambiente escolar. Caso contrário, será 

colocada em risco a saúde de todos os trabalhadores e de boa parte das crianças, visto surtos 

escolares recentes com inúmeras crianças infectadas em todo o país.    

Além disso, importante ressaltar que, devido à falta generalizada de servidores concursados, 

a educação municipal necessita do apoio dos estagiários, que apesar de serem estudantes e estarem 

ali para aprender, acabam por fornecer um auxílio indispensável.  

Contudo, ao invés de pensar na qualidade do ensino público municipal, na segurança dos 

protocolos de volta às aulas e no aprendizado dos estagiários, a Prefeitura de Curitiba anunciou que 

irá dispensar os serviços de estagiários com término de contrato perto do início das aulas, apenas 

para não os incluir na fila da vacinação. 

Diante disso, os sindicatos aqui nomeados requerem as seguintes informações: 

1. Qual o critério adotado para recusar a vacinação de alguns estagiários? 

2. Quantos estagiários já foram vacinados? 

3. Qual é a quantidade estimada de estagiários que serão vacinados?  
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4. Qual o total de estagiários na rede municipal de educação de Curitiba? 

 

Sem mais para o momento, despedimo-nos. 

 

Atenciosamente, 

                                                                                                              

                                                        

         Rafael Alencar Furtado                                                               Christiane Izabella Schunig 

         Direção do SISMMAC                                                       Coordenadora Geral do SISMUC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXMO SR. 

RAFAEL GRECA 

PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CURITIBA 

N/C 

Com cópia para: 

Ilma. Sra Maria Silvia Bacila – Secretária Municipal de Educação do Município de Curitiba 

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