
 
CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO  

 
Atenção para as informações abaixo: 

• Pessoas menores de 15 anos de idade 
• Durante a semana na UBS: das 7 às 19 horas 
• No sábado dia 16 de outubro: das 8 às 17horas 
 

Vá até um posto de vacinação levando: 

• Documento de identificação;  

• Cartão SUS (sempre que possível);  

• Carteira de vacinação. 
          

Vacinar é um gesto de cuidado com a pessoa que é vacinada e também 
com os outros. Ajude a evitar a propagação de doenças que podem ser 

evitadas através de vacina. 
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