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credito Hick Duarte 90 anos do falecimento da “Santinha 
de Taubaté” tem programação especial

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

  A Secretaria de Cultura de Taubaté 
promove, na quinta-feira, 9 de 
dezembro, uma programação, com 
atrações em homenagem a “Santinha 
de Taubaté”, Olga Guedes Tavares.

Con�ira abaixo a programação:

8h: Missa em intenção à Olga Guedes Tavares na Cate-
dral São Francisco das Chagas.

14h: Cantata no túmulo de Olga Guedes. Com o Quar-
teto de Cordas do Centro Cultural Toninho Mendes no 
repertório estão inclusas canções, como: Concert Song 
– All for Strings, Randy – Ronilson Misael, Concerto para 
cordas – Arr. Márcio Levi, Canon – Pachellbel, Jingle Bells 
– Canção Natalina e Noite Feliz – F. Gruber (participação 
especial dos alunos de musicalização e violões do prof. 

Taubaté segue vacinação contra 
covid-19 nesta terça -feira, 7

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Ônibus decorado circula 
pelas ruas de Taubaté

Divulgação Prefeitura de Taubaté

Governo de SP convoca 3,4 milhões de 
faltosos da 2ª dose da vacina de Covid-19

Mobilização especial 
acontece até a pró-
xima sexta-feira, 10, 

para incentivar população a 
completar o esquema vaci-
nal antes das festas de �inal 
de ano

O Estado de São Paulo está 
convocando 3,4 milhões 
de pessoas que ainda não 
tomaram a segunda dose da 
vacina de Covid-19 busquem 
os postos para se imunizar 
até sexta-feira, 10, durante 
a mobilização especial orga-
nizada pelo Governo de SP 
para que as pessoas conclu-
am esquemas vacinais antes 
do Natal e Ano Novo.

O balanço desta segunda-
-feira, 6, contabiliza 806,7 
mil pessoas que ainda pre-
cisam completar o esquema 
vacinal com o imunizante do 
Butantan/Coronavac, outras 
845,3 da Fiocruz/AstraZe-
neca/Oxford e 1,7 milhão da 
P�izer/BioNTech.

Para completar o esquema 
vacinal contra COVID-19, são 
necessárias duas doses para a 
vacina do Butantan (interva-
lo de 28 dias), da Fiocruz (8 

semanas) e P�izer (21 dias). 
Caso o prazo seja ultrapassa-
do, é fundamental que o cida-
dão procure um posto assim 
que possível para orientações 
e para completar a imuniza-
ção. O esquema vacinal da 
Janssen prevê apenas uma 
dose.

Desde o dia 1º de dezem-
bro, o Governo de SP está 
intensi�icando a comunicação 
pra incentivar a população a 
completar o esquema vaci-
nal e também tomar a dose 
adicional antes das festas de 
�inal de ano.

As Prefeituras são respon-
sáveis pela busca ativa dos 
vacinados, mas o Governo de 
SP apoia a ação com o envio 
de mensagem via SMS e por 
e-mail à população para lem-
brar a data da segunda dose 
conforme pré-cadastro rea-
lizado no site Vacina Já ou 
no momento da aplicação da 
vacina.

Dose adicional
Toda a população adulta 

deve se vacinar com a dose 
adicional de COVID-19. 
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Campanha da Legalidade: 
Há 60 anos Leonel Brizola 
barrava o primeiro golpe 
contra Jango

Crédito da foto: Reprodução

Educação
Unitau planeja ciclo de 
investimentos, inovações 
pedagógicas e tecnológicas em 2022 
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Banco do Brasil faz mutirão de 
renegociação de dívidas

crédito da foto: Agência Brasil

Consumo de bebidas alcoólicas aumenta 
durante a pandemia, diz levantamento

crédito da foto: Agência Brasil


