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18 mil crianças não foram
vacinadas com pentavalente em
Fortaleza

| SAÚDE | Repasse do Ministério da Saúde é insuficiente desde setembro
último. Capital acaba de receber quantidade que corresponde a apenas 60% da necessidade mensal
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Com o atraso no repasse do
Ministério da Saúde, pelo menos 18 mil crianças de dois a seis
meses deixaram de ser imunizadas com a vacina pentavalente em Fortaleza. De acordo com
Vanessa Soldatelli, coordenadora de imunização da Secretaria
Municipal da Saúde (SMS), as
doses enviadas entre setembro
e novembro do ano passado
não chegaram ao quantitativo
mínimo necessário, de nove mil
doses. “Em dezembro, a vacina
não chegou. Há cerca de cinco
minutos (eram 10 horas da manhã quando Vanessa falou com
O POVO), foi liberado 60% desse total (5.400 vacinas). Vamos
conseguir melhorar o abastecimento”, conta.
Segundo a coordenadora,
como muitas crianças precisam
ser vacinadas, as mães correram para os postos e, com isso,
o estoque acabou em alguns
deles. Mas em um curto espaço
de tempo, ainda segundo ela, é
possível contornar a situação. A
expectativa é que até sexta-feira,

25, o cenário esteja normalizado.
Outro problema enfrentado nos postos da Capital é o
de que pais de municípios vizinhos, por não terem vacinas
nas cidades que vivem, vêm
com os filhos para receberem
imunização na Capital. “Cada
criança deve ser vacinada em
seu município, até para uma
questão de controle vacinal”,
aponta a coordenadora.
Maria Lucilene do Nascimento, 34, foi prevenida e assim que
soube que tinha doses no posto
de saúde Irmã Hercília, no São
João do Tauape, foi à unidade
vacinar a Ana Talita, de 2 meses
de idade. “Fui a outros postos
e não tinha. Fiquei preocupada porque a vacina protege de
doenças graves, né?”, confirma.
A vacina pentavalente protege crianças de cinco doenças bacterianas - meningite,
tétano , difteria, coqueluche
e hepatite B - e é tomada em
três doses: aos dois, quatro e
seis meses. Ela está presente
no calendário de imunização
como vacina obrigatória em
todo o País.
Em nota, a Secretaria da
Saúde do Ceará (Sesa) afirma

que recebeu do Ministério da
Saúde 31 mil doses da vacina
pentavalente em outubro de
2019. Em janeiro de 2020, recebeu 37 mil doses, que são suficientes para um mês.
O Ministério da Saúde
(MS) informou, por meio de
nota, que a remessa de vacina pentavalente, adquirida
por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas), foi reprovada em teste
de qualidade feito pelo Instituto Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde (INCQS)
e análise da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa). Por essa razão, “as compras com o antigo fornecedor,
a indiana Biologicals E. Limited, foram interrompidas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)”. A pasta já iniciou o
processo de regularização da
distribuição da pentavalente
neste mês de janeiro.
O Ministério da Saúde começou a distribuir um total de 1,7
milhão de doses da vacina pentavalente para os estados. Após
recebimento pelo estado, o produto passa a ser encaminhado
aos municípios. Para o Ceará
serão liberadas 75 mil doses da
vacina pentavalente.
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NO POSTO DE SAÚDE Irmã Hercília, a dona
de casa Maria Lucilene do Nascimento, 34,
conseguiu vacinar Ana Talita, de 2 meses

Traficantes membros de facção
criminosa são presos em nova
fase da operação Saratoga
| SEGURANÇA PÚBLICA |
Divulgação/MPCE
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Cinco pessoas foram presas
na manhã desta terça-feira,
21, alvos da operação Saratoga G3. A investigação é contra
membros de facção criminosa
focados em tráfico de drogas.
Nova fase da ação do Ministério Público do Estado do Ceará
(MPCE) cumpre 10 mandados
de prisão preventiva e 10 de
busca a apreensão em Fortaleza, Maracanaú e Barreira.
De acordo com o promotor de
Justiça Ronald Fontenele Rocha,
integrante do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
MPCE, três dos 10 mandados
“foram cumpridos dentro do
sistema prisional” e outros sete
nas ruas. “Desses sete, cinco foram presos e 2 estão sendo procurados. Há quatro mandados
de prisão em aberto de réus não
localizados”, afirma.
A operação é fruto de parceria do Gaeco com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin)
da Secretaria de Segurança
Pública e Defesa Social (SSPDS),
do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil
do Estado do Ceará (PCCE) e da
Coordenadoria de Inteligência
da Secretaria de Administração
Penitenciária (COINT/SAP).
Na Capital, são cumpridos
10 mandados: cinco de prisão
preventiva e cinco de busca e
apreensão. Em Maracanaú, um
de prisão preventiva e um de
busca e apreensão. Já em Barreira, município distante 73,6
km de Fortaleza, há cumprimento de um de prisão preventiva e um de busca e apreensão.
Dentro do sistema prisional do
Estado, além dos três de prisão
preventiva foram cumpridos
três de busca e apreensão.

MANDADOS DE prisão
preventiva e de busca foram
cumpridos em Fortaleza,
Maracanaú e Barreira

Os mandados foram deferidos pela Vara de Delitos de
Organizações Criminosas da
Comarca de Fortaleza. Os quatro mandados em aberto foram
deferidos pela Vara de Delitos
de Organização Criminosa.
Conforme o MPCE, a investigação partiu do tráfico de entorpecentes e crimes correlatos
praticados na Região Metropolitana de Fortaleza por facções
criminosas.
“Com o aprofundamento dos
trabalhos, o MPCE detectou que
o grupo criminoso organizado
sob investigação além de atuar
em crimes relacionados ao tráfico de drogas, estava envolvido
em outros crimes graves, com
a participação de uma vasta
gama de parceiros criminosos”,
diz nota do Ministério Público.
A primeira fase da Operação
Saratoga foi deflagrada em 14
de dezembro de 2017.

