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A Gazeta dos Municípios

Tremembé: Vacinação
contra Gripe (Influenza)
começou ontem (23/03)

Comunicado do dia 21/03:
Secretaria de Saúde de

Tremembé informa.

Especialistas indicam atividades para
crianças e idosos dentro de casa

A Prefeitura de Tre-
membé, por meio 
da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde informa 
que a campanha de vaci-
nação para Influenza 2020 
teve início nesta segun-
da-feira, dia 23 de março. 
A primeira fase da campa-
nha segue até o dia 15 de 
abril e os grupos prioritá-
rios para esta etapa serão 
os idosos (60 anos e mais).  
Visando também o comba-
te ao COVID-19 a vacina-
ção para esse grupo, acon-
tecerá nos seguintes locais: 
- Moradores do Cen-
tro: (Escola Manuel 
Cabral – Praça da Re-
pública, de segunda à sex-
ta-feira das 7h30 às 16h) 
- Moradores dos bairros: 

A situação no Pronto 
Atendimento, das 
7h de ontem até 

às 7h de hoje é a seguinte: 
- 95 pacien-
tes                                  atendidos. 
- 90 adultos e 5 crianças. 
- Zero casos suspeitos de 
Corona que deram entrada 
neste dia.

A prática de ativi-
dades físicas é 
fundamental para 

manter o corpo e a mente 
em equilíbrio. Por isso, os 
especialistas da Impulso 
Fisioterapia separaram al-

(Casa a casa, de segunda à 
sexta-feira das 7h30 às 16h) 
Nesta primeira etapa, tam-
bém os profissionais da 
saúde receberão às doses 
nas unidades do município. 
Os documentos necessá-
rios para receber a dose 
da vacina contra a Influen-
za são: RG e cartão SUS. 
As próximas etapas serão:  
- De 16/04 a 08/05, se-
rão professores das es-
colas públicas e priva-
das, profissionais das 
forças de segurança e 
salvamento e portadores 
de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras con-
dições clínicas especiais. 
- De 09/05 a 22/05: Crian-
ças de 06 meses a menores 
de 06 anos, adultos de 55 

- Somente patolo-
gias clínicas de praxe. 
- 2 idosos e 1 adulto em 
situação de internação. 
Atualmente, temos 
os mesmos 5 casos                              
SUSPEITOS de Corona-
vírus, 2 deles, já deixaram 
de apresentar sintomas e 
foram encaminhados para 

gumas dicas de exercícios 
que podem ser praticados 
dentro de casa, especial-
mente para crianças e ido-
sos.
Segundo a fisioterapeu-
ta Vivian Veneziani, para 

a 59 anos, gestantes, puér-
peras, privados de liberda-
de, adolescentes e jovens 
sob medida socioeduca-
tiva e povos indígenas. 
Presidente ciente 
Para ciência dos Senho-
res Conselheiros, as ações 
de Saúde continuam. 
Contamos com a colabora-
ção de todos no sentido de 
orientar familiares e ami-
gos para permanecer em 
casa e higinienizar as mãos. 
Solicito mais uma vez 
para que se tenha cautela 
com as informações com-
partilhadas. Temos nossas 
responsabilidades como 
Conselheiros, só compar-
tilhe informações de fon-
tes seguras.
Rosana Andrade

casa.
Em breve publicare-
mos mais atualizações. 
PEDIDO: 
Não acreditar em notícias 
que não sejam, as emi-
tidas pela Secretaria de 
Saúde. Fake news prejudi-
cam muito nosso trabalho. 
#JuntosVamosVencer

manter as crianças em casa 
em movimento é preciso 
bastante criatividade. “Fa-
zer desenhos, trabalhos 
manuais, contar histórias, 
jogos de tabuleiro, brincar 
de massinha e até mesmo 

preparar bolos e bolachas, 
tudo isso é válido!”, diz.
No entanto, ela ressalta 
que deve haver um limite 
no uso dos aparelhos ele-
trônicos, como computa-
dores, tablets e celulares. 
Segundo ela, é importan-
te que as crianças mante-
nham uma rotina. “Se a 
criança ficar muito tempo 
no computador ou celu-
lar, ela pode desenvolver 
dores na coluna devido a 
má postura adotada, ou até 
mesmo sentir dores de ca-
beça”, esclarece.
Ela enfatiza ainda que a 
rotina é importante para o 
desenvolvimento saudável 
da criança: ter uma boa 
alimentação, noite de sono 
e ter hora para brincar e 
estudar. 
“Aproveite esse período 
de ‘quarentena’ para apro-
ximar-se mais dos seus 

filhos. Deixe de lado as 
redes sociais e volte a ser 
criança.”
Idosos
Assim como as crianças, 
os idosos também mere-
cem cuidados redobrados 
dentro de casa. O educa-
dor físico Regis Raimundo 
recomenda uma rotina de 
exercícios e alongamen-
tos.
Como são exercícios de 
baixo impacto, podem 
ser praticados mesmo por 
sedentários: “sentar e le-
vantar de uma cadeira; 
levantar os braços acima 
da cabeça com um cabo 
de vassoura; elevar os bra-
ços lateralmente ao corpo; 
sentar na cadeira fazer a 
extensão do joelho (esticar 
a perna para frente), andar 
com os pés sobre uma li-
nha; fazer o deslocamento 
lateral (andar como se fos-

se um caranguejo); e ficar 
em um pé só para treinar 
equilíbrio.
No entanto, o especialis-
ta alerta para os cuidados 
com a postura: “se possí-
vel, a prática de exercícios 
pode ser diária, de intensi-
dade leve para moderada”, 
diz. Segundo ele, é impor-
tante respeitar o limite do 
seu corpo: “interrompa os 
exercícios diante de dores 
ou desconfortos articula-
res e musculares”, acres-
centa.
Além disso, segundo ele, 
os idosos devem manter 
uma alimentação saudá-
vel, uma boa hidratação 
e qualidade do sono. “O 
corpo e a mente estão in-
terligados. É preciso que 
estejam em pelo equilí-
brio, sempre respeitando 
a limitação de cada um”, 
finaliza.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


