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Gestão Fortes com a Base – Só a Luta Muda a Vida – 2017/2020 

 

Curitiba, 13 de julho de 2020. 

 

Ofício: 058/2020 

Assunto: Solicitação de diálogo sobre volta às aulas 

 

Ilustríssima Senhora  

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CURITIBA – 

SISMMAC e o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURITIBA - 

SISMUC, na qualidade de representantes dos Servidores Municipais de Curitiba, vêm solicitar o que segue: 

Temos acompanhado pela mídia o início dos debates do Comitê Estadual de “Volta às Aulas”, o qual 

deverá construir protocolos e um plano de retomada das aulas presenciais no âmbito estadual.  

Sabendo da importância da discussão e construção coletiva deste tema também no âmbito municipal, 

da possível necessidade de adequação dos protocolos estaduais ao âmbito municipal e sua realidade, bem 

como buscando garantir as condições necessárias de trabalho aos servidores da educação municipal nesse 

retorno presencial em meio aos novos protocolos de saúde, queremos: 

Solicitar que ocorram reuniões onde os servidores da educação sejam ouvidos, garantindo também a 

participação do SISMMAC e SISMUC como representantes dos servidores municipais da educação sobre 

esse tema, ou, sendo criado um Comitê Municipal, que tenhamos participação nele. 

Entendendo que já no dia 30 de julho deve estar pronto o “Plano estadual de volta às aulas”, 

solicitamos que esse pedido seja considerado até lá, garantindo o espaço de diálogo neste momento de tanta 

incerteza antes que as medidas municipais sejam divulgadas ou implementadas. 

Certos de sua atenção e no aguardo de breve retorno, despedimo-nos.  

Atenciosamente, 

 

 

                                                
Rafael Alencar Furtado 

Direção do SISMMAC 

 

 
Christiane Izabella Schunig 

                                               Coordenação Geral do  SISMUC 

 

 

 

 

 

À 

Ilma. Sra.  

Maria Silvia Bacila  

Secretária Municipal de Educação do Município de Curitiba 

N/C 
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