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TREMEMBÉ INICIA HOJE A VACINAÇÃO EM IDOSOS 
ACAMADOS COM A CHEGADA DE NOVAS DOSES DA 

VACINA OXFORD
 
Com a chegada de 740 novas doses da Vacina Oxford
Clemente Lima, acompanhado do vereador 
reunido com a Secretaria de Saúde e a equipe da Vigilância Epidemiológica na tarde 
desta quarta-feira, 27, para acompanhar os avanços da vacinação em Tremembé
“A #BOANOTÌCIA é que já
em um novo grupo: o de idosos acima de 60 anos, que sejam acamados. Nossa 
equipe de Saúde da Família vai de casa em casa vacinar essas pessoas com a maior 
agilidade possível. Quanto maior o número de 
nossa população”, explicou o Prefeito Clemente.
E para vacinar com mais segurança, sem aglomerações, a vacinação dos 
profissionais de saúde, que vinha sendo feita desde a quarta
Saúde, foi transferida para o Centro Técnico Superior de Ensino "Dr. Júlio Vieira”
em novos horários: das 9h às 11h e das 14 às 16h, de segunda a sexta. 
Endereço: R. Antônio Lourenço Xavier 
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TREMEMBÉ INICIA HOJE A VACINAÇÃO EM IDOSOS 
ACAMADOS COM A CHEGADA DE NOVAS DOSES DA 

VACINA OXFORD-ASTRAZENECA 

Com a chegada de 740 novas doses da Vacina Oxford-AstraZeneca, o 
, acompanhado do vereador Dr. Claudio Manfredini

reunido com a Secretaria de Saúde e a equipe da Vigilância Epidemiológica na tarde 
, para acompanhar os avanços da vacinação em Tremembé

“A #BOANOTÌCIA é que já nesta quinta-feira, 28, Tremembé dá início a vacinação 
em um novo grupo: o de idosos acima de 60 anos, que sejam acamados. Nossa 
equipe de Saúde da Família vai de casa em casa vacinar essas pessoas com a maior 
agilidade possível. Quanto maior o número de vacinados, mais segura vai estar a 
nossa população”, explicou o Prefeito Clemente. 
E para vacinar com mais segurança, sem aglomerações, a vacinação dos 
profissionais de saúde, que vinha sendo feita desde a quarta-feira no Centro de 

ara o Centro Técnico Superior de Ensino "Dr. Júlio Vieira”
em novos horários: das 9h às 11h e das 14 às 16h, de segunda a sexta. 
Endereço: R. Antônio Lourenço Xavier - Jardim Bom Jesus, Tremembé 

Tel. (12) 3607-1025 
comunicacao@tremembe.sp.gov.br 
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E para vacinar com mais segurança, sem aglomerações, a vacinação dos 
feira no Centro de 

ara o Centro Técnico Superior de Ensino "Dr. Júlio Vieira” 
em novos horários: das 9h às 11h e das 14 às 16h, de segunda a sexta.  

Jardim Bom Jesus, Tremembé – SP 


