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Curitiba, 23 de março de 2020. 

 

NOTA COVID-19 

 

Prezados ACS de Curitiba, o caso é grave e os ACS e ACE estão na linha de frente 

contra o COVID-19 que assola nossa população. 

 

Nesse momento como Sindicato nossa posição não é de enfrentamento com a 

administração, mas de colaboração. Uma pandemia como essa nunca foi enfrentada a nível 

mundial, o que é novidade para todos os envolvidos. 

 

Hoje pela manhã, 23 de março, nos reunimos com a Secretaria de Administração 

e com a Secretaria de Saúde, que se comprometeram a fornecer os equipamentos de 

segurança até amanhã. 

 

Até ordem em contrário cumpriremos nossa missão de estar junto a população, 

levar informação, entrega de medicamento se necessário, todavia atendendo aos critérios de 

higiene e segurança, mediante o fornecimento dos seguintes equipamentos de prevenção: 

• Álcool em gel 70%, 

•  Máscaras cirúrgicas, 

•  Luvas de procedimento, 

 

O não fornecimento dos equipamentos, implica na paralização do trabalho do ACS 

e do ACE, dada a situação de pandemia, que pode colocar em risco o trabalhador e seus 

familiares. 
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O fato de em Curitiba, o afastamento ser apenas para servidores acima de 65 anos 

será objeto de ação judicial, já que a administração se recusa a acatar a recomendação geral 

para maiores de 60 anos. 

 

A situação de pandemia e os riscos enfrentados pelos ACS e ACS de contaminação 

com doenças infecto contagiosas só fica mais evidente na situação de pandemia e nosso 

direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade, cuja luta continuamos travando na 

justiça. 

 

Também na reunião recomendou-se a suspensão temporária da coleta de dados de 

recadastramento, enquanto durar o Estado de Emergência, uma vez que não se trata de 

serviço prioritário, o que diminuirá significativamente o tempo de contato com a população, 

bem como o risco de contaminação. 

 

A Superintendência da Secretaria de Saúde se comprometeu a passar informativo 

para as chefias nesse sentido também. 

 

Estamos atentos a todos as comunicações oficiais e sempre à disposição do 

trabalhador. 

 

 

 

Ondna Rodrigues de Macedo 

Presidente SINDACS/PR 
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