
como 
enfrentamos 
o coronavírus 
em Curitiba?

Dos 
primeiros 
casos ao 
alerta 
laranja: 

Veja a retrospectiva das lutas por condições de 
trabalho mais adequadas e medidas que coloquem 

a saúde e a vida em primeiro lugar



12.03

Confirmados os 
cinco primeiros 

casos em 
Curitiba

26.02

Primeiro caso 
confirmado de 
coronavírus 

no Brasil

11.03

Declarada 
pandemia de 
coronavírus 
pela OMS

m
a

rç
o

16.03

Após cobranças 
dos sindicatos, 

Prefeitura anunciou a 
suspensão das aulas

Brasil

servidores

Curitiba

Legenda

24.03

40 casos 
confirmados 
em Curitiba, 

70 no Paraná

24.03

Prefeitura recua na 
dispensa de maiores 

de 65 anos da 
saúde e secretaria 

de trânsito

23.03
Sindicatos cobram 
medidas de proteção 
aos trabalhadores 
da linha de frente 
em reunião com a 
Secretaria da Saúde

20.03

FAS suspende 
atendimento 

presencial nos 
CRAS e CREAS

18.03
 Sindicatos cobram 

diretrizes para 
área essenciais de 
combate à Covid-19 

 Publicação do 
decreto 430

17.03

Primeira morte 
confirmada por 
coronavírus no 

Brasil

31.03

SISMMAC e SISMUC fazem 
campanha contra corte dos 
RITS com envio de e-mail e 

cobrança junto aos vereadores 

27.03

 SMS fecha unidades de saúde, 
escancarando a falta 

de servidores na saúde
 Sindicatos pedem gratificação 

de insalubridade em grau máximo 
aos servidores da linha de frente

26.03

Casa de acolhimento da 
FAS não tem isolamento 

para paciente com 
diagnóstico de Covid-19

como 
enfrentamos 
o coronavírus 
em Curitiba?

Dos primeiros 
casos ao 

alerta 
laranja: 



a
br

il

02.04

Greca sinaliza 
a continuidade 
da terceirização 

das UPAs, 
mesmo durante 

a pandemia

08.04

SISMUC se 
posiciona contra 

máscaras de 
tecido para 
saúde e FAS

06.04

Sindicatos 
lançam comitê 
de solidariedade 
e combate à 
Covid-19

17.04

Sindicatos 
cobram o 

adiamento de 
consignados

24.04

Sindicatos enviam 
contribuição ao 

Conselho Nacional 
de Educação e 

cobram debate sobre 
o calendário escolar 

22.04

Professores ampliam luta contra 
corte dos RITs com vídeos, 
moções de repúdio das escolas, 
pressão em redes sociais e pela 
aprovação de um projeto de lei 
na Câmara Municipal

Brasil servidoresCuritiba

Legenda

25.04

Morte da 
primeira 

profissional de 
saúde vítima 
de Covid-19 
no Paraná

27.04

DENÚNCIA: 
Servidores do 
cemitério são 
esquecidos 
pela gestão 

Greca

28.04

DENÚNCIA: 
CRAS foram 
reabertos 

sem garantir 
segurança a 
servidores e 

usuários

27.04

FALA, 
SERVIDOR:  
sindicatos 
lançam 
canal para 
denúncias de 
forma sigilosa

a
br

il
como 
enfrentamos 
o coronavírus 
em Curitiba?

Dos primeiros 
casos ao 

alerta 
laranja: 

09.04

MP investiga 
falta de EPIs 
a partir das 
denúncias 
do SISMUC 

15.04
 SISMUC cobra testagem para servidores

 DENÚNCIA: Agentes de combate às 
endemias trabalham com EPIs inadequados

 Videoaulas: Prefeitura publica normativa 
sobre atividades pedagógicas vir tuais

Sindicatos 
denunciam 
condições de 
trabalho dos 
servidores 
ao MPT

08.04



01.05

Sindicatos se 
unem aos atos 
virtuais do Dia 
do Trabalhador

04.05

Em audiência no MPT, sindicatos 
retomam cobrança por EPIs, 

álcool gel e denunciam corte de 
contratos de RITsm

a
io

07.05
DENÚNCIA: 
Prefeitura 
entrega EPIs de 
baixa qualidade 
aos servidores 
da saúde

08.05

DENÚNCIA: 
Fiscais de 
urbanismo 
trabalham 
sem EPIs

13.05

EPIDEMIA DE 
TERCEIRIzAçãO: 
Greca extingue 32 
cargos durante a 

pandemia

14.05

DENÚNCIA: 
servidores da 

educação expostos a 
riscos para entrega 
de kits escolares

11.05
Professores 
levam jalecos 
à Prefeitura 
em ato pela 
renovação de RIT

28.05

DENÚNCIA: Perícia dificulta 
a liberação dos servidores 

com doenças crônicas

20.05

 DENÚNCIA: 
gestão não fornece 

EPIs adequados 
para a odontologia

 Gestão 
volta atrás no 
afastamento 

de maiores de 
65 da FAS

Brasil

servidores

Curitiba

Legenda

14.05

DENÚNCIA: 
falta de 

testes para 
servidores 

da saúde em 
Curitiba e em 

Araucária

16.05

VITÓRIA: 
gestão entrega 

pijamas 
cirúrgicos, 
solicitados 

pelos sindicatos 
em março

Em reunião, 
Prefeitura 
apresenta 
desculpa 
financeira 
para corte 
dos RITs

19.0519.05

 VITÓRIA: hotéis 
para isolamento 
de servidores 
contaminados

 DENÚNCIA: 
falta de água em 

equipamentos da FAS

 VITÓRIA: SME confirma 
vacina da gripe para todos 
os servidores da educação

 MOVIMENTO EM DEFESA 
DOS TRABALHADORES: 
campanha dos sindicatos 
ganha as ruas com 
outdoor e carros de som

25.05

como 
enfrentamos 
o coronavírus 
em Curitiba?

Dos primeiros 
casos ao 

alerta 
laranja: 



como 
enfrentamos 
o coronavírus 
em Curitiba?

Dos primeiros 
casos ao 

alerta 
laranja: 

ju
n

h
o

03.06
Começa a 
distribuição 
de auxílio e 
campanha de 
solidariedade aos 
profissionais do 
magistério que 
perderam RITs 

Brasil

servidores

Curitiba

Legenda13.06

Com aumento de 
casos, Prefeitura 

decreta alerta laranja

Sindicatos cobram limpeza 
concentrada das unidades 
escolares antes e depois 
da entrega da distribuição 
dos kits alimentação

13.06

05.06
 MOVIMENTO 

EM DEFESA DOS 
TRABALHADORES: 
ação da rua XV 
denuncia condições 
de trabalho

 Greca publica decreto 
que permite suspensão 
dos consignados, mas 
com cobrança de juros

06.06

DENÚNCIA: intransigente, 
desgoverno Greca expõe 

servidores com mais de 65 anos 
a riscos de contaminação

08.06

 MPT: sindicatos cobram testagem em massa 
dos servidores municipais e a divulgação do 

número de casos de servidores contaminados
 Sindicatos dão início à negociação da 

Campanha de Lutas 2020. Greca usa Covid-19 
e congelamento imposto por Bolsonaro como 

desculpas para rejeitar reivindicações

 DENÚNCIA: suspensão 
dos serviços de limpeza 

deixa escolas e CMEIs mais 
vulneráveis

 VITÓRIA: suspensão da 
validade dos concursos é 

aprovada na Câmara Municipal

09.06

Após publicação do 
decreto, sindicatos 
cobram intervenção 
da Prefeitura para 
garantir adiamento 
das parcelas dos 

consignados

10.06

Dúvidas dos 
servidores 
da educação 
são levadas 
à reunião 
com a SME

03.06


