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ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

 
INFORMAÇÕES SOBRE O DRIVE
Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16
Confira o mapa de acesso

 
CADASTRO PRESENCIAL 
Início do cadastro presencial dos idosos de 75 
as próximas etapas do calendário de vacinação
cadastro pode ser retirado por um familiar
Local: Unidade de Saúde de cada bairro
Como fazer? Basta o idoso com 75 anos ou mais 
dirigir a unidade de saúde mais próxima da sua residência para retirar o 
formulário de cadastro.
ATENÇÃO: a Prefeitura NÃO realiza cadastro virtual ou por telefone. 
NUNCA informe seus dados pessoais por telefone ou clique em links. O 
cadastro é somente PRESENCIAL nas Unidades de Saúde de cada bairro.
Fique atento e não caia nas 
canais oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal (Face, Instagram e 
site). 
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INFORMAÇÕES SOBRE O DRIVE-THRU DE VACINA 90 ANOS +
Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h, a partir de segunda
Confira o mapa de acesso do sistema de vacinação para idosos 90+

PRESENCIAL DE IDOSOS DE 75 ANOS OU MAIS
Início do cadastro presencial dos idosos de 75 anos ou mais para agilizar 
as próximas etapas do calendário de vacinação. O formulário de 
cadastro pode ser retirado por um familiar. 

Unidade de Saúde de cada bairro, a partir de segunda
Basta o idoso com 75 anos ou mais (ou um familiar) 

dirigir a unidade de saúde mais próxima da sua residência para retirar o 
formulário de cadastro. 

a Prefeitura NÃO realiza cadastro virtual ou por telefone. 
NUNCA informe seus dados pessoais por telefone ou clique em links. O 

dastro é somente PRESENCIAL nas Unidades de Saúde de cada bairro.
Fique atento e não caia nas #fakenews! Confira as informações nos 
canais oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal (Face, Instagram e 

Tel. (12) 3607-1025 
mail: comunicacao@tremembe.sp.gov.br 

DE VACINA 90 ANOS + 
, a partir de segunda-feira. 
acinação para idosos 90+: 

 

DE IDOSOS DE 75 ANOS OU MAIS 
anos ou mais para agilizar 
. O formulário de 

, a partir de segunda dia 08.  
(ou um familiar) se 

dirigir a unidade de saúde mais próxima da sua residência para retirar o 

a Prefeitura NÃO realiza cadastro virtual ou por telefone. 
NUNCA informe seus dados pessoais por telefone ou clique em links. O 

dastro é somente PRESENCIAL nas Unidades de Saúde de cada bairro. 
Confira as informações nos 

canais oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal (Face, Instagram e 


