Of. n.º 005/2020
Sertânia, 24 de março de 2020.
À
Gerencia Regional de Saúde – GERES – Arcoverde - PE
Programa Nacional de Imunização - PNI
Att Sr. Coordenador de Fiscalização

Ref.:

Solicitação de Explicação atraso inicio campanha de vacinação em Sertânia-PE.

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para solicitar de V. Sª, esclarecimentos no
tocante ao atraso no inicio da Campanha de imunização contra a Gripe, na cidade de Sertânia, visto
que em diversas cidades da região a vacinação já iniciou e em nossa cidade ainda não temos sequer
previsão, e em nota a Secretaria de Saúde local trabalha com data provável de início na próxima
semana, mas sem nenhuma data ainda definida.
Nossa cidade hoje se encontra parcialmente paralisada pela quarentena contra a infestação do
Coronavirus, a todo custo tentado pela carente população local, mas que não se furta a ajudar a saúde
pública.
Sabedouros ainda que Sertânia, possui atualmente um dos grandes canteiros de obras do
canal de transposição do Rio São Francisco, obra esta, que conta com mais de dois mil trabalhadores,
vale ressaltar que estes trabalhadores tem origem das mais diversas regiões do estado e do Pais,
mantendo constantemente contato com parentes em regiões diversas, colocando assim em risco a
disseminação do Coronavirus em nossa cidade.
Temos sido procurados por diversos cidadãos que se encaixam na faixa de risco, que seriam
imunizados contra a gripe nesta campanha e a prefeitura não possui uma resposta adequada por
atraso na campanha em momento tão delicado da saúde pública.
Neste sentido solicitamos sua ajuda no sentido de devido esclarecimentos a população
Sertaniense, bem como envidar esforços no sentido de cobrar a Secretaria Municipal de Saúde a
imediata disponibilização da vacina para a população.
Certos de seu espírito humanitário e do senso de cumprimento do dever, ficamos gratos em
podermos contar com vossa colaboração neste sentido.

Antecipadamente agradecemos,

Orestes Neves

