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Atendimento médico 24 horas para pessoas com 
suspeita de covid-19 só é feito em Cascatinha

GOVERNO DO ESTADO COMEÇA A ENTREGAR MATERIAL ÀS PREFEITURAS

A tenda foi instalada no pátio 
da Unidade de Pronto-Atendimento 
do segundo distrito, que também 

foi transformada em UPA Vermelha, 
exclusiva para internação de pessoas 
com coronavírus. As mudanças nas 

unidades de urgência e emergência 
foram anunciadas na quinta-feira (14) 
pela Prefeitura. 

Farmácias que fazem teste 
para covid-19 registram 
recorde de confirmações

Começa a distribuição das seringas para vacinação
A Secretaria de Estado 

de Saúde (SES) dará início, 
neste sábado (16), à distri-
buição do primeiro lote de 
seringas para a campanha de 
vacinação contra covid-19. 
Ao todo, nesta primeira fase, 
serão enviadas 5,5 milhões 
de seringas descartáveis de 
3 ml com agulha aos 92 mu-
nicípios do Estado. Os lotes 
serão entregues aos municí-
pios pela Coordenação Geral 
de Armazenagem (CGA) de 
forma escalonada até o dia 22 
de janeiro.

O ano letivo da rede pú-
blica de ensino começa no dia 
quatro de fevereiro para mais 
de 42 mil alunos. No entanto, 
a Prefeitura de Petrópolis 
ainda não tem uma definição 
sobre o retorno das aulas 
presenciais tanto para a rede 

municipal quanto para a par-
ticular e estadual. O governo 
do Estado, por outro lado, já 
está se preparando e anunciou 
que os 70 mil alunos que não 
têm dispositivos de conexão 
terão prioridade no retorno às 
aulas presenciais.

Estado prepara volta 
às aulas; no município, 
ainda não há previsão

OUTRAS TENDAS FUNCIONAM NO CENTRO E EM ITAIPAVA, COM EQUIPES MÉDICAS ENTRE 8H E 20H E ENFERMEIROS DURANTE TODO O DIA

A intenção é identificar áreas degradadas e promover o reflorestamento no local para recuperação do ecossistema recompondo 
fauna, flora e nascentes. Além do plantio de mudas específicas para cada área, o programa prevê a manutenção desses espaços 
por no mínimo quatro anos. A ação começou em Araras, com o plantio de Ipê Amarelo, na residência da presidente do Projeto, 
Luisa Delgado de Carvalho; e posteriormente no sítio de Erica Brotherhood, arquiteta e membro da diretoria do Projeto.

Cerca de 3,4 milhões de 
beneficiários do auxílio emer-
gencial e do auxílio emergen-
cial extensão nascidos em 
julho poderão sacar a última 

parcela do benefício a partir 
desta sexta-feira (15). Eles 
poderão sacar ou transferir os 
recursos da conta poupança 
social digital.

Nascidos em julho já 
podem sacar o auxílio

Atingida por chuvas, 
Três Rios tem estado de 
emergência reconhecido 
pelo Governo Federal

Floresta Viva: iniciativa do Projeto Araras tem o 
objetivo de reflorestar diversas áreas de Petrópolis
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