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Sapucaia do Sul, 09 de junho de 2021. 

 

COMPLEMENTO VACINAÇÃO  CONTRA COVID-19 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 09/06/2021 

 

Complementando a Nota Operacional n. 22, emitida dia 01/06/2021, os 
profissionais caminhoneiros, motoristas de transporte urbano público e privado, 
assim como os metroviários, estão sendo inseridos nesta etapa da vacinação. 

As unidades de saúde podem se organizar para vacinar esta população, 
já com as doses que foram distribuídas na data de hoje. 

A partir desta data as unidades estão autorizadas a vacinar as seguintes 
pessoas: 

1. 2a dose de ASTRAZENECA para quem estiver com intervalo de mais de 
10 semanas da primeira dose; 

2. 1a dose para pessoas de 54 anos + (sem comorbidades); 

3. 1ª dose para pessoas acima de 18 anos com comorbidades; 

4. 1ª dose de Gestantes, com vacina da PFIZER, na unidade de saúde 
CENTRO, nos dias 08/06, terça-feira, e 10/06, quinta-feira; 

5. Lactantes, até o 8 mês de amamentação com liberação/indicação de um 
profissional de saúde; 

6. Caminhoneiros, através do agendamento em qualquer unidade de saúde 
do município. Para o agendamento o profissional deverá comprovar : ser 
residente em Sapucaia do Sul, ter vínculo com a função através de 
apresentação de contra-cheque, folha de pagamento, documentação do 
caminhão, carteira de habilitação categoria D ou E ou declaração da 
empresa contratante (neste deve constar assinatura e CNPJ do 
empregador);  

7. Os que estiverem vinculados à empresas, como a exemplo GERDAU, 
serão vacinados pela equipe de Imunização na sede da mesma após 
envio de ofício da empresa; 

8. Metroviários, vacinação pela equipe de imunizações, em local a combinar 
com a empresa responsável após envio de ofício da empresa; 



 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 
Secretaria de Saúde  

 

Rua São Cristóvão, n º34 – Bairro: Freitas – CEP 93.210-140 – Sapucaia do Sul – RS 
Fones: (51) 3452-8650 / (51) 3452-7240 (WhatsApp) – E-mail:secretaria.saude@sapucaiadosul.rs.gov.br  

 

9. Motoristas do transporte urbano, público e privado, vacinação pela equipe 
de imunizações na sede das empresas, no caso do serviço público. 
Motoristas privados – transporte escolar, UBER, taxistas: para que este 
público seja contemplado devem comprovar endereço residencial em 
Sapucaia do Sul e serão agendados via setor de Vigilância em Saúde, 
exclusivamente pelo wattsappda SMS (Vigilância em Saúde) 51- 
992666063.  

OBS: mantemos as orientações dos planos Estaduais e do Ministério da 
Saúde descritas abaixo: 

Plano Nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19, 
Plano Estadual De Vacinação Contra Covid-19 Do Rio Grande Do Sul e pelo 
Informe Técnico n. 07/2021 Campanha de vacinação contra Covid-19 da 
Secretaria Estadual de Saúde do RS 
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Comitê Municipal de Imunização 
 

Enfa. Milena Weide 
Coordenadora da Vigilância em Saúde 

 

Enfa. Lívia Biasuz Machado 
Coordenadora setor Imunizações 

 

Enfa. Flavia Motta 
Coordenadora de Atenção Primária 

 

Enfo. Laércio Kerber 

Assessor Superior da SMS 

 


