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Palmares do Sul
atingiu nesta se
mana a cobertu-

ra de 70% da população
vacinada contra à covid-19
com pelo menos uma dose.
Conforme os dados da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, 7.967 pessoas já rece-
beram uma dose do imu-
nizante, o que correspon-
de a 70,4% da comunida-
de vacinável. Na imuniza-
ção completa, com duas
doses ou dose única, são
3.435, um total de 30,3%
da cobertura vacinal.

O últmo vacinômetro
da Secretaria de Saúde, di-
vulgado na terça-feira, dia
20, aponta que o município
recebeu até o momento
12.153 doses de vacina.
Nesta quinta-feira, dia 22,
Palmares iniciou o agenda-
mento e vacinação para
pessoas com idade a partir
de 29 anos (população ge-
ral, sem comorbidades). A

70% da população de Palmares já recebeu a primeira dose
VACINAÇÃO CORONAVÍRUS

vacinação ocorrerá somen-
te por agendamento, para
evitar aglomerações, e é
necessário levar no ato de
vacinação o cartão SUS.

O agendamento pode-
rá ser feito pelos telefones
3668-3123 (Sede), 3685-
9110 (Granja Vargas),
99500-6099 (Bacupari),
3668-8110 (Frei Sebasti-
ão), e  3680-2078 (Quin-
tão). Caso houver dificul-
dade de contato com este
número, ligar para 3668-
1626.

Orientações sobre
a segunda dose

Na semana passada, a
Secretaria Estadual da
Saúde e o Conselho das
Secretarias Municipais de
Saúde do Rio Grande do
Sul, orientou o sistema de
saúde para que antecipas-
se a segunda dose da va-
cinação (AstraZeneca e

Pfizer) contra Covid-19 de
12 para 10 semanas em
função da circulação da
variante Delta.

Entretanto, uma nova
resolução da Secretaria
Estadual de Saúde, através
da CIB (Comissão Inter-
gestores Bipartite) nº 195,
explica que poderão ante-
cipar somente aqueles que
já estão no intervalo entre
a 10ª e a 12ª semana du-
rante esta semana (até a
sexta-feira, dia 23).

Os demais devem
aguardar a data previa-
mente agendada na cartei-
rinha para as semanas pos-
teriores a esta. A Secreta-
ria informa que é neces-
sário agendar para anteci-
pação da segunda dose.

Número de novos
casos segue caindo

Há algumas semanas
Palmares do Sul vem re-

gistrando uma queda em
número de novos casos de
coronavírus. Nas últimas
quatro semanas foram re-
gistradas 17, 15, 11 e 9
confirmações. Nesta se-

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL
Estado do Rio Grande do Sul

HOMOLOGAÇÃO
“Dá ciência de homologação de licitação pública por razões que especifica”.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Palmares do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em atenção ao
Processo Licitatório realizado pelo Município, na modalidade Pregão - Registro de Preços n° 03/
2021, Protocolo Principal n° 0008/2021, cujo objeto Aquisição de Serviços de veiculação de
propaganda institucionais, torna público para conhecimento geral que:

I - Fica homologada a adjudicação em favor do(s) licitante(s) que seguem:

Fornecedor CNPJ/CPF
Radio Companheira FM LTDA 02.174.414/0001-62

II - O valor e demais especificações, nos termos da ajudicação.
Gabinete da Presidente de Palmares do Sul, em 16 de julho de 2021.

Vania Moraes - Presidente da Câmara Municipal de Palmares do Sul

mana, de segunda até
quarta-feira, dia 21, foram
apenas três. Conforme o
boletim da Secretaria de
Saúde, são 1.282 casos
confirmados, com 1.236

curados. Três pacientes
estão hospitalizados e seis
aguardam resultado de
exame. Desde o início da
pandemia Palmares soma
34 óbitos por covid.


