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Esse mês de agosto, estamos mais esperançosos e otimistas pois estamos 
avançando com a vacinação pelo país e aos poucos a vida vai se adaptando ao “novo 
normal”.

 Estamos aguardando a liberação dos órgãos governamentais para voltarmos as 
ações sociais presenciais desenvolvidas pela nossa Associação.

 Conheça nossos projetos sociais:
*     Projeto Alfaides - Alfabetização de idosos
*     Projeto Aprendiz do amanhã - Ensino a crianças e adolescentes
*     Encontro do projeto Idosos em Ação.
*     Encontro do projeto Meu corpo, meu saber
*     Vamos doar juntos!
*     Mulheres, mãos e cidadania
 
Nesse tempo de pandemia os pais mergulharam na rotina dos filhos, passaram 

mais tempo juntos, tiveram mais momentos divertidos, emocionantes , inspiradores e 
assim, nasceram mais estórias para contar.

 
Parabenizamos a todos os Pais pelo seu dia em 08 de agosto, especialmente aos 

nossos Associados, funcionários e fornecedores.
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A vacina da gripe protege contra os diferentes tipos do vírus Influenza, 
que é responsável pelo desenvolvimento da gripe. No entanto, como 
este vírus sofre muitas mutações ao longo do tempo, vai-se tornando 
cada vez mais resistente e, por isso, a vacina precisa ser refeita todos os 
anos para proteger contra as novas formas do vírus.

A vacina é aplicada através de uma injeção no braço e ajuda o 
corpo a desenvolver imunidade contra a gripe, evitando o surgimento de 
complicações graves como pneumonia e outros problemas respiratórios, 
além de hospitalização e morte. Para isso, a vacina expõe a pessoa a 
uma pequena dose do vírus inativado da gripe, o que já é suficiente para 
“treinar” o sistema de defesa para se defender caso um dia venha a estar 
em contato com um vírus vivo.

A vacina é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) para toda a população com mais de 6 meses de idade, 
mas também pode ser encontrada em clínicas particulares de vacinação.

 
Quem deve tomar a vacina?
Em 2021, o Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação 

contra a gripe para todas as idades, incluindo bebês e crianças com 
idade superior a 6 meses.

A vacina protege contra o H1N1 ou coronavírus?
A vacina da gripe protege contra diferentes grupos do vírus da gripe, 

incluindo o H1N1. No caso das vacinas administradas gratuitamente 
pelo SUS, protegem contra 3 tipos do vírus: gripe A (H1N1), A (H3N2) 
e Influenza tipo B, sendo conhecida como trivalente. Já a vacina que 

pode ser comprada e administrada nas clínicas privadas geralmente é 
tetravalente, protegendo também contra mais um tipo do vírus Influenza 
B. Em qualquer caso, a vacina não protege contra nenhum tipo de 
coronavírus, incluindo o causador da infecção COVID-19.

 

Grávidas podem tomar a vacina da gripe?
Durante a gravidez o corpo da mulher fica mais vulnerável a infecções 

e, por isso, existem grandes chances de pegar gripe. Dessa forma, a 
grávida faz parte dos grupos de risco para gripe e, por isso, deve fazer a 
vacinação de forma gratuita nos postos de saúde do SUS.

 
Onde posso tomar a vacina?
A vacina da gripe oferecida pelo SUS normalmente é administrada 

em postos de saúde, durante campanhas de vacinação. No entanto, essa 
vacina também pode ser feita em clínicas privadas, após pagamento da 
vacina.

Quem não deve tomar a vacina?
A vacina da gripe é contraindicada para pessoas com alergia ao 

ovo ou ao látex, assim como para pessoas que tiveram alguma reação 
alérgica grave a uma dose anterior da vacina. Em qualquer caso, sempre 
que existe dúvida sobre a vacinação é recomendado consultar o médico.

Fonte: https://www.tuasaude.com/
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COMUNICADO

Informamos que está liberada a 
utilização da PISCINA, conforme 
determinação da Prefeitura Municipal, 
desde que seguidas e respeitadas as 
Regras de Ouro.

Horário de funcionamento: 4ª à 
domingo, das 08:00h às 16:00h 
(excetuando-se feriados santos) com 
atestado médico.
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