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                   Curitiba, 02 de março de 2021. 

 

 

Ofício: 011/2021 

Assunto: Solicita afastamento imediato, garantia de isolamento e testagem para COVID-19 

com urgência 

  

 

Ilustríssimas Senhoras,  

 

O SISMMAC – Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba, vem por 

meio deste, comunicar que recebemos uma denúncia de que houve um surto de COVID-19 no CEI 

Ritta Anna de Cássia com até a presente data 5 servidores que testaram positivo para COVID-19 e 

outros 4 aguardando resultado do teste. Sabemos que a escola já foi fechada tardiamente para a 

desinfecção, no entanto, soubemos também, que a equipe terceirizada da limpeza foi remanejada 

para continuar desempenhando suas funções em outros postos de trabalho e que os professores que 

atuam em outras unidades escolares não foram afastados do trabalho presencial. 

 

Sendo assim, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências por parte da 

administração municipal, como o isolamento imediato das trabalhadoras da limpeza da empresa 

terceirizada que foram remanejadas para outras escolas e também do isolamento de todos os 

profissionais que atuam em outras unidades escolares. Reiteramos ainda a exigência da testagem e 

afastamento de todos os trabalhadores sintomáticos e assintomáticos dessa escola e também das 

escolas que estes atuaram em contato com outros(as) servidores(as) com suspeita ou confirmação de 

infecção pelo novo Coronavírus. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento e reiterando a urgência de providências necessárias, 

despedimo-nos. 

 

Atenciosamente, 

                                                                                                                 

                                                        

         Rafael Alencar Furtado                                                               Christiane Izabella Schunig 

         Direção do SISMMAC                                                       Coordenadora Geral do SISMUC  

 

 

 

 

 

 

 
Ilma. Sra.  

Andressa Woellner Duarte Pereira 

Superintendente de Gestão Educacional 
N/C 

Com cópia: 

Ilma. Sra. Marcia Cecilia Huçulak  

Secretária Municipal de Saúde do Município de Curitiba 
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