
 

 

 

Semana de 31 de maio a 5 de junho 

 

 

Segunda, 31 

1ª dose – Trabalhadores da educação – Ensino Básico e Superior 

Trabalhadores da saúde agendados no Imuniza 

PCD – Pessoa com deficiência permanente– 18 a 59 anos 

Gestantes e puérperas 

2ª dose para idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades 

 

 

Terça, 1 

1ª dose – Trabalhadores da educação – Ensino Básico e Superior 

Trabalhadores da saúde agendados no Imuniza 

PCD - Pessoa com deficiência permanente – 18 a 59 anos 

Gestantes e puérperas  

2ª dose para idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades 

 

 

Quarta, 2 

1ª dose – População geral – 58 e 59 anos 

Trabalhadores da educação – Ensino Básico e Superior 

Trabalhadores da saúde agendados no Imuniza 

PCD - Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos 

Gestantes e puérperas 

Forças de segurança e salvamento  

Forças armadas 

Pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos e que tem filhos de menores de 18 

anos com deficiência permanente (PCDs) 

Idosos 

Pessoas com comorbidades 

2ª dose para idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades 

 

 

Quinta, 3 

 

1ª dose – População geral – 56 e 57 anos 



 

 

Trabalhadores da educação – Ensino Básico e Superior 

Trabalhadores da saúde agendados no Imuniza 

PCD - Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos 

Gestantes e puérperas 

Forças de segurança e salvamento  

Forças armadas 

Pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos e que tem filhos de menores de 18 

anos com deficiência permanente (PCDs) 

Idosos 

Pessoas com comorbidades 

2ª dose para idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades 

 

 

Sexta, 4 

1ª dose – População geral – 55 anos 

Trabalhadores da educação – Ensino Básico e Superior 

Trabalhadores da saúde agendados no Imuniza 

PCD - Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos 

Gestantes e puérperas 

Forças de segurança e salvamento  

Forças armadas 

Pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos e que tem filhos de menores de 18 

anos com deficiência permanente (PCDs) 

Idosos 

Pessoas com comorbidades 

2ª dose para idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades 

 

 

Sábado, 5 

1ª dose – População geral 

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (motorista, cobrador e 

administrador de linhas) e caminhoneiros 

Trabalhadores da educação – Ensino Básico e Superior 

Trabalhadores da saúde agendados no Imuniza 



 

 

PCD - Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos 

Gestantes e puérperas 

Forças de segurança e salvamento  

Forças armadas 

Pais de menores de 18 anos com deficiência permanente (PCDs) 

Idosos 

Pessoas com comorbidades 

2ª dose para idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades 

 


