
Rádio
Cartas de Serviços
e-Ouv
Transparencia
Webmail

Pesquisar...  Pesquisar

Especiais
Governo
Notícias
Agenda
Mídia
Contatos
Diário Oficial
Legislação

Com parceria entre Governo, DSEI e municípios,
vacinação de indígenas deve ser concluída em 30 dias

Coronavírus
pmyafusso
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A campanha de vacinação na população indígena avança em Mato Grosso do Sul, por meio de parceria entre o Distrito
Sanitário Especial Indígena (DSEI), com 26% da população vacinável imunizada até a noite de segunda-feira (25) e a
previsão de 100% vacinada num prazo de 30 dias.

Os números foram apresentados em reunião realizada nesta terça-feira (26) na sede do DSEI, entre o coordenador do
órgão, coronel Joe Saccenti Júnior, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a secretária estadual adjunta
Cristhinne Maymone, secretárias municipais de Saúde dos municípios de Brasilândia, Douradina e Aquidauana, e
técnicos da área.

O encontro foi solicitado pelo secretário Geraldo Resende, com o objetivo de reforçar as parcerias e buscar uma
melhor comunicação entre as equipes de alguns municípios. A principal questão envolvia a retirada das doses das
vacinas destinadas aos indígenas que estavam em poder dos municípios, por parte de coordenadores de alguns polos do
DSEI, com a resistência até de prefeitos que receavam pela falta de condições de conservação dos imunobiológicos em
algumas aldeias.

O coordenador do DSEI, coronel Joe Saccenti Júnior, apresentou as normativas constantes da ADPF 709 (Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental), emitido pelo STF (Supremo Tribunal Federal), especificamente em
relação à campanha de vacinação na população indígena

A necessidade de que o Estado, municípios e o DSEI trabalhem conjuntamente para que o PNI (Plano Nacional de
Imunizações) seja concretizado foi evidenciada em todas as falas dos presentes. Na oportunidade, foi feita uma ligação
telefônica ao secretário da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), Robson Santos Silva, na qual foi ratificado
o desejo de estreitamento de laços das parcerias. Segundo o secretário Geraldo Resende, todas as questões e dúvidas
dos gestores municipais foram encaminhadas com o objetivo de vacinar 100% da população indígena priorizada na
campanha contra a Covid-19.



“Avançamos muito, superamos muitas questões e ficamos muito felizes em saber que apesar das dificuldades, 26%, de
um total de 48.500 indígenas já foram vacinados, e 100% desse público-alvo deverá estar imunizado em 30 dias, o que
demonstra que não há atrasos, conforme era preocupação antes desse encontro”, salientando que “Mato Grosso do Sul
foi exemplo na distribuição das doses para todos os municípios e vai continuar sendo referência na aplicação das doses
em toda a sua população”.

Texto e foto: Ricardo Minella, SES

Veja Também

Governador decide manter ponto facultativo, mas prorroga toque de recolher

O ponto facultativo de Carnaval está mantido, mas o toque de recolher, que proibe a circulação de pessoas no período
das 22 horas às 5 horas, está prorrogado. A decisão, conforme o Governo do Estado, tem o objetivo de evitar as
aglomerações no período. No início desta semana, quando participou da abertura dos trabalhos legislativos, […]

Famílias com renda de até R$ 1.8 podem concorrer a 150 apartamentos na Capital

Famílias com renda bruta até R$ 1.800,00 podem se inscrever para o sorteio de 150 unidades habitacionais no
Programa Minha Casa Minha Vida, que estão em construção aqui na Capital, Campo Grande. É o Condomínio
Residencial Jardim Canguru. As famílias que se encaixarem nos critérios devem fazer a inscrição ou atualização dos
dados cadastrais, e […]

Governo prorroga toque de recolher e mantém ponto facultativo

Para evitar a proliferação da Covid-19, o Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou por mais 15 dias o toque de
recolher nos 79 municípios, mas manteve o ponto facultativo do feriado de Carnaval. Com isso, continua proibida a
circulação de pessoas no período das 22 horas às 5 horas, exceto em razão de trabalho, […]

Reinaldo Azambuja oficializa repasse de R$ 200 mil da MSGás à Fundesporte para os Jogos Escolares

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) recebeu R$ 200 mil da Companhia de Gás do
Estado (MSGás). O recurso, captado por meio da Lei n. 11.438 de 2006, a Lei de Incentivo ao Esporte, será aplicado
na aquisição de material esportivo para a realização dos Jogos Escolares da Juventude […]

UEMS: Processo Seletivo está com inscrições abertas até 24 de fevereiro

Estão abertas até 24 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo na Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul. São 1052 vagas distribuídas em 54 cursos de graduação, em 14 unidades da UEMS. Para se inscrever o candidato
poderá utilizar a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2015, 2016, […]

MS registra nova queda na taxa de contágio por coronavírus

Mato Grosso do Sul registrou nesta quarta-feira, dia 03 de fevereiro, mais 783 exames positivos para a Covid-19. No
total contabilizamos 163.003 sul-mato-grossenses que foram infectados pelo vírus. Nos últimos dias a taxa de contágio
vem caindo no Estado, e hoje está em 0.98, o seja, para cada 100 casos confirmados outros 98 podem ser […]
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