Curitiba, 21 de janeiro de 2021.
Ofício: 001/2021
Assunto: Vacinação prioritária para os servidores da educação

O SISMMAC – Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba – e o SISMUC –
Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba – vem por meio deste solicitar a alteração do plano de
vacinação de Curitiba, a fim de acelerar a vacinação para os servidores da educação municipal.
Isso porque, conforme vontade da Prefeitura de Curitiba, as aulas presenciais, ainda que em
modelo híbrido, possivelmente retornarão no dia 18 de fevereiro deste ano, colocando servidores da
educação em ambientes de alto risco de contágio do COVID-19, tendo em vista a reunião de pessoas de
diferentes residências, bem como o trajeto casa-escola tanto de alunos quanto de professores. Se mesmo
durante o período de trabalho remoto com algumas atividades presenciais já se observou um grande
número de servidores da educação contaminados, com ocorrência de óbito de diretores, inspetores e
professores, não há como se justificar a volta de atividades presenciais sem a devida imunização dessa
categoria.
A atividade nas unidades de educação muitas vezes compreende contato físico constante com
crianças e adolescentes de locais diversos, que apesar de majoritariamente não desenvolverem casos
graves da doença podem ser vetores de transmissão. Uma única criança contaminada pode transmitir o
vírus para vários servidores em apenas um dia, comprometendo a saúde de toda uma comunidade escolar.
Ora, com a iminência da vacinação, não há qualquer prejuízo em se adiar um pouco mais as aulas
presenciais, mantendo-se as atividades remotas que ocorrem desde março do ano passado, a fim de
garantir a segurança dos trabalhadores da educação. Caso contrário, se instaurará um clima de
insegurança entre os trabalhadores, que prejudicará a sua saúde mental e qualidade do atendimento
prestado à população.
Além disso, é necessário ressaltar que a campanha de vacinação contra a gripe (influenza)
considera os trabalhadores de escolas públicas como grupo prioritário, tendo em vista o alto risco de
contágio existente em sala de aula, local de aglomeração de pessoas.
Dessa forma, requeremos que seja alterado o plano de vacinação do município para a COVID-19,
adiantando-se a vacinação dos servidores da educação municipal para que seja garantida uma volta segura
e saudável das atividades presenciais para os servidores e para as famílias.
Sem mais para o momento,

Rafael Alencar Furtado
Direção do SISMMAC
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