SGD: 2018/30559/119626
OFÍCIO CIRCULAR - 504/2018/SES/GABSEC
Palmas, 06/11/2018.
A Sua Senhoria os (as) Senhores (as)
SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE
Estado do Tocantins
Assunto: DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS E CHAPÉUS PARA APOIO NO
COMBATE AO AEDES
Senhores secretários,
Após cumprimentá-los (as), a Secretaria de Estado da Saúde do
Tocantins (SES-TO), por meio da Superintendência de Vigilância, Promoção e
Proteção à Saúde (SVPPS), da Diretoria de Vigilância Epidemiológica das Doenças
Vetoriais e Zoonoses (DVEDVZ) e da Gerência de Vigilância Epidemiológica das
Arboviroses (GVEA), comunica que promoverá a distribuição de conjuntos contendo 01
camiseta e 01 chapéu personalizados, exclusivos para os Agentes de Combate às
Endemias (ACE), no intuito de apoiar o enfrentamento do Aedes e fortalecer a
identidade destes profissionais.
Como critério para distribuição, a GVEA verificou o número de ACE
informado por cada município no SisPNCD (sistema oficial do programa nacional de
controle do Aedes) até o mês de outubro de 2018. Aqueles que não alimentaram esta
informação no sistema, não receberão o conjunto. Contudo, tão logo o município corrija
esta pendência voltará a ficar apto ao recebimento.
A retirada do conjunto pelo município será por solicitação direta (sem
necessidade de documento de solicitação) na área técnica das arboviroses que fica no
endereço: Avenida LO 02, Quadra 104 Norte, lote 30, Edifício Lauro Knopp, 2º andar.
No ato, será entregue um conjunto para cada ACE dos municípios aptos.
Para informações adicionais, por gentileza, entre em contato com a GVEA
por meio dos telefones (63) 3218-3210/3374 ou pelo e-mail arbo.tocantins@gmail.com.
Atenciosamente,

RENATO JAYME DA SILVA
SVPPS/DVEDVZ/GVEA
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