
 

O primeiro lote de vacinas contra SARS-COV2, lote 202010020 da Fundação 

Butantan, chegou no dia 20/02/2021 na cidade de Paulo Bento-RS. Dando 

início a primeira fase das vacinações no dia 20/01/2021, contra SARS-COV2, 

em servidores municipais da área da saúde no total de 7 doses, a segunda 

dose das mesmas foi realizada no dia 10/02/2021. Em continuidade ao lote e 

servidores da área da saúde no dia 21/01/2021 foi realizado outras 3 doses. 

O segundo lote de vacinação contra SARS-COV2, lote 4120z005 da Fundação 

Oswaldo Cruz com chegada em 26/01/2021 foram realizadas 11 doses em 

servidores municipais da área da saúde, a primeira dose em 29/01/2021 e a 

segunda em 30/04/2021. 

O terceiro lote de vacinação contra SARS-COV2, lote 200279 da Fundação 

Butantan com chegada em 03/02/2021, 10 doses foram destinadas a 

servidores municipais da área da saúde, sendo a primeira dose em 09/02/2021 

e a segunda à se realizar em 09/03/2021. 

O quarto lote de vacinação contra SARS-COV2, lote 4120z026 da Fundação 

Oswaldo Cruz com chegada em 11/02/2021, foi destinada a servidores 

municipais da área da saúde e profissionais da área da saúde (externos) no dia 

02/03/2021 as primeiras 5 doses e até 01/06/2021 serão realizadas as 

segundas doses.  

No dia 12/02/2021 foi dado início a segunda fase de vacinações para/com a 

população. Primeiramente por idosos com faixa etária de 100 a 90 anos. As 

vacinas contra SARS-COV2 do lote 210010 com chegada 01/03/2021, da 

Fundação Butantan, tiveram a primeira dose realizadas no dia 12/02/2021, 

totalizando 10 vacinados e a segunda dose será realizada em 12/03/2021. 

Ainda com o mesmo lote de vacinas 20 idosos de 100 a 86 anos foram 

vacinados em 17/02/2021 e a segunda dose a se realizar em 17/03/2021; em 

mais uma etapa com o lote de vacinações no dia 18/02/2021 foi realizado a 

primeira dose em idosos de 89 a 82 anos, a segunda dose a se realizar em 

18/03/2021. 

No dia 01/03/2021 10 idosos de 85 a 81 anos foram vacinados com a primeira 

dose pelo lote 4120z026 da Fundação Oswaldo Cruz e a segunda dose será 

realizada até 01/06/2021. Pelo mesmo lote 40 idosos receberam a primeira 

dose no dia 02/03/2021 e receberão a segunda dose até 02/06/2021. 

Até o momento foram totalizadas 90 pessoas vacinadas no município.  

* Vacinas contra SARS-COV2 da Fundação Oswaldo Cruz tem o intervalo entre 

as doses de até 2 meses. 

 


