
 
 
 
 

Semana de 8 a 13 de junho 

 

 

Terça, 8 

1ª dose – População geral – 54 anos 

Repescagem:  

População geral – 55 a 59 anos 

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 PCDs menores de 18 anos – 49 a 54 anos 

Idosos 

Pessoas com comorbidades 

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

 

Quarta, 9 

1ª dose – População geral – 53 anos (nascidos entre janeiro e junho) 

Repescagem:  

População geral: 54 a 59 anos 

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 PCDs menores de 18 anos – 40 a 48 anos 

Idosos 



 
 
 
 

 

Pessoas com comorbidades 

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

 

Quinta, 10 

1ª dose – População geral – 53 anos (nascidos entre julho e dezembro) 

Repescagem:  

População geral - 53 anos (nascidos entre janeiro e junho) a 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* 

Pais de PCDs menores de 18 anos – 40 a 48 anos 

Pessoas com comorbidades 

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

 

Sexta, 11 

1ª dose – População geral – 52 anos 

Repescagem:  

População geral: 53 a 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* 

Pais de PCDs menores de 18 anos – 40 a 48 anos 

Idosos 

Pessoas com comorbidades 

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

 

Sábado, 12 

 

1ª dose – População geral – 45 a 51 anos 



 
 
 
 

 

 

Domingo, 13 

 

1ª dose – População geral – 40 a 51 anos 

 

 

 

*apenas os profissionais que estão atuando na linha de frente contra a Covid-19 e com 

o nome em lista oficial enviada para a Semsa. 


