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CMDCA recebe inscrições para representantes 
da sociedade civil nos dias 9 e 10 de novembro

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Taubaté Shopping celebra 32 anos 
com apresentação da Orquestra 
Filarmônica do Vale do Paraíba

Caminhões da EcoTaubaté entram 
na campanha Novembro Azul

  A Alesp 
trabalha.

Você volta 
mais forte nesta 
retomada.

APROVOU O PROGRAMA
BOLSA DO POVO

Auxílio estadual de 500 
reais por mês às famílias 
de baixa renda.

ENTREGOU CESTAS BÁSICAS

178 mil cestas básicas
compradas com recursos  
que a Alesp economizou.

CRIOU NOVOS DISTRITOS  
TURÍSTICOS E REGIÕES  
METROPOLITANAS

Desenvolvimento para as 
cidades, emprego e renda  
para as pessoas.

Alesp. Estamos aqui pra você voltar mais forte.

@ASSEMBLEIASP

SP mobiliza população 
para a Semana Estadual 
de combate ao Aedes 
Aegypti e Escorpiões

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Taubaté segue vacinação contra covid-19 
nesta terça-feira, 9

  A Prefeitura de Taubaté segue com a Campanha de vacinação contra Covid-19, nesta terça-feira, dia 9 de 
novembro, com atendimento das 8h às 15h30.

Público:
1ª dose para o público de 18 

anos e + idade
Apresentar: RG, CPF e o cartão 

Sistema Informatizado Municipal 
– SIM ou comprovante de residên-
cia Taubaté no próprio nome ou 
no nome do pai ou da mãe.

2ª dose da Vacina CORONAVAC 
(Atentar ao agendamento da 
carteira de vacinação, o intervalo 
entre a 1ª e 2ª doses deve ser de 
28 dias).

Apresentar: RG, CPF e compro-
vante da 1ª dose da vacina contra 
COVID-19, aplicada em Taubaté.

1ª e 2ª doses de CORONAVAC  

para Gestantes e Puérperas (com 
e sem comorbidades), acima de 
18 anos de idade. Atentar ao agen-
damento da carteira de vacinação.

Apresentar:
Puérperas (até 45 dias após o 

parto):  RG, CPF, comprovante de 
residência de Taubaté e a decla-
ração do nascimento da criança.

Gestantes: RG, CPF, compro-
vante de residência de Taubaté e 
a carteira de acompanhamento 
e/ou pré-natal ou laudo médico.

Locais: Salas de vacina: PAMOS 
Baronesa e Bosque da Saúde e  as 
ESF Ana Rosa, Vila Marli e Pira-
tininga.

Público:
Dose ADICIONAL (3ª dose) 

para Trabalhador da Saúde que 
tomou a 2ª dose há pelo menos 
06 meses

Apresentar: RG, CPF e compro-
vante da 2ª dose da vacina contra 
COVID-19 aplicada em Taubaté 
e comprovante de ser Trabalha-
dor da Saúde conforme tabela do 
Anexo 2 do Documento Técnico 
Campanha de Vacinação contra a 
COVID-19  – 24ª Atualização – 30 
de setembro de 2021) e Estudan-
te da saúde apresentar Carteira de 
Comprovante de Estudante.
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crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Caixa vende imóveis pela 
internet até o dia 20 de dezembro

crédito da foto: Agência Brasil


