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                   Curitiba, 19 de março de 2021. 

 

 
Ofício: 023/2021 

Assunto: Organização da entrega de kits alimentação 

 

 

Ilustríssimas Senhoras, 

 

O SISMMAC – Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba – e o 

SISMUC – Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba, receberam denúncias alarmantes de 

servidores da educação municipal indicando que diversas unidades educacionais vem convocando a 

integralidade dos servidores ali lotados e ativos para a organização e entrega dos kits alimentação, 

causando aglomerações e contato pessoal desnecessários. 

  

Além disso, não é razoável que se faça a entrega em diversos dias na semana, considerando 

que a entrega de kits demanda pelo menos 3 dias de trabalho presencial, sendo um deles ocupado 

com a preparação, outro para entrega e um terceiro para o recolhimento dos kits que eventualmente 

sobrem. Caso haja mais dias de entrega, as equipes de trabalho do preparo, da entrega e do 

recolhimento acabarão se sobrepondo, possibilitando um espaço mais propício para a disseminação 

do vírus.  

 

Dessa forma, considerando os decretos municipais 520/2011, 525/2011 e 604/2020, bem 

como que estamos em bandeira vermelha, com os sistemas de saúde municipal, estadual e nacional 

colapsados, solicitamos o adiamento enquanto durar a bandeira vermelha e após que seja adotada 

uma sistematização mais clara e objetiva, por essa Secretaria de Educação de um protocolo correto 

para a convocação e entrega dos kits, para que haja mais segurança para os profissionais e para 

comunidade escolar.  

 

 

Sem mais para o momento, 

                                                                                                                 

                                                        

         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: 

Ilma. Sra. Patrícia Samofal – Presidente do Conselho de Alimentação Escolar 
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