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Publicidade:

Pedreira: centro limita
vacina. Imunização é só para criança, gestante e puérpera.

Cerca de 15 dias após o início da 
imunização contra o vírus H1N1, da 
gripe A, a menos de um mês para o 
encerramento da campanha, em 20 
de maio, em alguns postos de saúde 
de Belém começam a faltar doses 
para atender grupos prioritários. 
No Centro de Saúde da Pedreira, 
por exemplo, um funcionário infor-
mava ontem aos que tentavam se 
imunizar que só seriam atendidas 
crianças, gestantes e mulheres que 
tiveram filhos nos últimos 45 dias. 

Desde terça-feira não havia 
mais doses para os demais que têm 
direito a vacina, porque a meta, se-
gundo justificaram, já havia sido al-
cançada. O funcionário disse que a 
quantidade disponível para atender 
crianças e gestantes era pequena e 
acabará em poucos dias. As pesso-
as eram orientadas a procurar pos-
tos de saúde da prefeitura. 

A dona de casa Nazaré Brito saiu 
do local indignada. “Mandaram eu 
ir para a Vila da Barca. Não vou sair 
daqui, com 66 anos, para ir à Vila 
da Barca”, declarou a idosa. Ela ob-
servou que não foi a única que não 
conseguiu se imunizar.

Os grupos considerados mais 
vulneráveis à doença, como idosos, 
crianças de seis meses a cinco anos, 
pessoas com doenças crônicas com 
indicação médica, trabalhadores 

da saúde, gestantes, mulheres até 
45 dias após o parto e pessoas do 
sistema prisional, entre funcioná-
rios e a população privada de liber-
dade, são os que têm direito à vaci-
na contra gripe A, disponibilizada 
nos postos de saúde.

Nos outros dois postos de saúde 
visitados pela reportagem, da Sa-
cramenta e da Pedreira, não havia 
registro de falta de vacina. 

Sespa - Em nota, a Secretaria de 
Estado de Saúde (Sespa) informou 
que, apesar de gerir o posto de saú-
de da Pedreira, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Belém (Sesma) é o 
órgão que deve providenciar regular-
mente a distribuição dessas vacinas 
em todos os postos da capital. 

Por isso, o Centro de Saúde da 
Pedreira obedece a uma lógica de 
que só recebe as doses mediante 
distribuição da Sesma. A coorde-
nação de Imunização da Sespa in-
formou ainda que as vacinas estão 
em estoque no seu Centro de Dis-
tribuição localizado na WE-75 do 
conjunto Cidade Nova 6, em Ana-
nindeua. 

Sesma - A Sesma, em nota, disse 
que a Unidade da Pedreira foi abas-
tecida na manhã de ontem com 150 
doses de vacinas contra a H1N1 e, 
ainda ontem à tarde, a Coordena-
doria de Imunização do Município 

repassou mais 850 doses. “Sempre 
que as doses terminam, a direção 
da UMS solicita novo suprimento 
à coordenação, que encaminha o 
material à unidade solicitante”, in-
formou a Sesma.

Balanço - Até a tarde de ontem, 
o Pará imunizou pouco mais de 
35% da população-alvo da Campa-
nha Nacional contra a Gripe H1N1, 
do Ministério da Saúde. A meta é 
chegar a 80% até 20 de maio. 

Segundo a assessoria de co-
municação da Sespa, o índice de 
35% abrangeu 525.557 pessoas, 
das quais 196.072 crianças, 71.724 
profissionais de saúde, 32.842 ges-
tantes, 6.844 puérperas, 4.773 indí-
genas e 214.352 cidadãos acima de 
60 anos. Destes, a categoria mais 
imunizada foi dos trabalhadores 
de saúde, que já alcançou 65% da 
meta, seguida por idosos (40%), 
puérperas (39%), gestantes (31%) e 
crianças (30%).

Às 18h20 de ontem, de acordo 
com o Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imuniza-
ções do Ministério da Saúde, em 
Belém, da população de 264.091, ha-
via 142.500 doses aplicadas, sendo 
53,96% da cobertura vacinal. O pú-
blico-alvo no Pará soma 1.704.531 
pessoas, e o objetivo é atingir pelo 
menos 80% desse quantitativo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº PP-CPL-005/2016-SEMEC

O Município de Tucuruí, conforme a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 10.520/02 torna público que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº PP-CPL- 005/2016-SEMEC, Menor Preço Global por Lote, com abertura para o dia 
18/05/2016 às 09:30 horário local. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Locação de Veículos Ter-
restre e Barcos para Transportar Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino no Ambito da Zona Urbana, Rural e Ilhas do Lago 
da Usina Hidréletrica do Municipio de Tucuruí – PA. O Edital estará disponível na sede da PMT, sito à: Travessa Raimundo Ribeiro de 
Sousa nº 01, Bairro: Centro Tucuruí–PA, sala de Licitações.  Tucuruí (PA), 03 de maio de 2016. Maria do Carmo Rita - Pregoeira.


