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Excelentíssimo Senhor,  

 

Venho por intermédio deste pedir seu apoio e do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná - 

SINDIVET, na mobilização em prol da Petição Online #VacinaParaná na forma de ABAIXO-

ASSINADO que tem o objetivo de solicitar ao Ministério de Saúde a priorização do Paraná no 

envio de doses de vacinas contra a covid-19.  

Embora o Ministério da Saúde tenha prometido uma divisão equitativa das doses disponíveis entre 

as unidades da federação, o Paraná foi preterido nas primeiras remessas de vacina e recebeu menos doses 

que estados com população e perfil epidemiológico similar, como é o caso do Rio Grande do Sul, que 

tem recebido quase 20% a mais em doses.  

Com isso, a vacinação no Paraná caminha a passos lentos, enquanto o Estado atravessa o pior 

momento desde o início da pandemia. Respeitamos o Programa Nacional de Imunização (PNI) e 

acreditamos no Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, é necessário que o Governo Federal compre 

mais vacinas e disponibilize aos estados e municípios o mais rápido possível. 

A participação da sociedade civil organizada é essencial neste momento.  Temos consciência de 

que apenas a vacinação em massa poderá proteger a população, preservar vidas e oportunizar a retomada 

da economia e manutenção dos empregos. 

O abaixo-assinado #VacinaParaná está inserido na plataforma change.com, com o seguinte 

link de acesso: http://chng.it/FrjsGSBzZx. 

Importante ressaltar que esta é uma mobilização apartidária, sem fins lucrativos, e que levará os 

anseios da população paranaense à esfera federal, responsável pela compra e distribuição de vacinas. 

O momento é de união. Por isso, contamos com o seu apoio na divulgação e engajamento 

para o sucesso desta petição online. 
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