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                   Curitiba, 25 de maio de 2021. 

 

 

Ofício: 048/2021 

Assunto: Denúncia - Imunização dos trabalhadores terceirizados que atuam nas unidades escolares. 

  

 

Ilustríssimos Senhores,  

 

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

vêm por meio deste solicitar informações e diligências acerca da devida vacinação de todos os 

trabalhadores da educação que atuam nas escolas municipais de Curitiba.  

Recentemente, o Governo do Estado do Paraná iniciou a vacinação dos servidores da 

educação estadual, visando um retorno mais seguro às aulas presenciais. No entanto, a Prefeitura de 

Curitiba ainda não incluiu os trabalhadores terceirizados da limpeza e alimentação no plano de 

vacinação para os trabalhadores em educação do município. A imunização de todos os 

trabalhadores se faz necessária diante do atual quadro pandêmico presente no país e especialmente 

em Curitiba. Sem a correta vacinação dos terceirizados, essa categoria estará muito mais vulnerável 

à contaminação, ainda mais considerando a essencial natureza do seu trabalho de limpeza, 

higienização e cuidados com a alimentação. 

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

departamentos tomem as providências necessárias para que todos os trabalhadores possam ser 

vacinados, independentemente do tipo de vínculo, seja concursado, temporário ou 

terceirizado. 

Sendo o que tínhamos para o momento e no aguardo de providências necessárias, 

despedimo-nos. 

 

Atenciosamente, 

                                                                                                                                                                                               

                                             
             Rafael Alencar Furtado                                                           Christiane Izabella Schunig 

            Direção do SISMMAC                                                    Coordenadora Geral do SISMUC  

 

 

 

Ilmo. Sr.  

Carlos Alberto Gebrim Preto 

Secretário de Estado da Saúde 
N/C 

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