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QUANTIDADE ENTREGUE SERÁ SUFICIENTE PARA ATENDER 16% DO TOTAL PREVISTO NA PRIMEIRA FASE

Petrópolis recebe o primeiro lote da vacina contra
covid-19, com 4,6 mil doses: saiba como será imunização
Petrópolis vai receber até esta terçafeira (19) as primeiras 4.678 doses da
vacina contra o coronavírus. A informação foi confirmada pelo prefeito interino Hingo Hammes e pelo secretário
municipal de Saúde, Aloisio Barbosa

Filho, após reunião com representantes
do Governo do Estado, pela manhã.
Seguindo orientações do Ministério da
Saúde, os primeiros a serem imunizados
serão os profissionais de Saúde que
atuam na linha de frente no combate

à Covid-19, além de idosos com mais
de 60 anos asilados e pessoas com deficiência maiores de 18 anos residentes
em instituições inclusivas. A vacinação,
neste primeiro momento, será volante,
com início nesta quarta-feira (20).

Feito no LNCC, projeto
para monitorar pandemia
integra países do Brics

O projeto de combate à pandemia da Covid-19 da Rede
para Vigilância Genômica de SARS-CoV-2, que inclui organizações nos cinco países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul), foi aprovado em chamada pública.

NÃO HÁ PREVISÃO DE RETORNO À NORMALIDADE DAS ATIVIDADES

Mulher que morreu em
cachoeira estava passando
férias com o namorado

Centro de Encomendas dos Correios volta
a fechar, após novo caso de contaminação
Devido a mais um
caso de covid-19, o
Centro de Encomendas dos Correios (CEE)
da Mosela fechou novamente. Segundo o
Sindicato dos Trabalhadores da Empresa
Brasileira de Correios
Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro
(Sintect-RJ), um funcionário, que não estava
de quarentena, testou
positivo para a doença e
por esse motivo a unidade, que reabriria nesta
segunda-feira (18), vai
permanecer fechada.

Explode o índice de golpes virtuais em Petrópolis

A mulher que morreu
após cair de uma altura
de cerca de 20 metros na
cachoeira da Macumba foi
identificada como Raquel
de Freitas Araújo, de 35

Lei obriga adaptação de
banheiros para pessoas
ostomizadas em Petrópolis
Maia não descarta impeachment,
mas diz que pandemia é prioridade

Com mais de 60 pedidos de impeachment
à espera de uma avaliação sua, o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), não descartou
a possibilidade de aberDe acordo com dados de empresa especializada em segurança digital, a Apura Cybersecurity Intelligence,
em 2020, houve alta de 394% em casos de ameaça eletrônica se comparado com 2019. Petrópolis não ficou
muito longe da projeção nacional. O Procon registrou um aumento de 307% em relação ao ano anterior.

anos. De acordo com o
delegado titular da 106ª
Delegacia de Polícia (DP),
Nei Loureiro, ela estava
em Petrópolis passando
férias com o namorado.

tura de um processo para
destituir Jair Bolsonaro
da Presidência da República no futuro, mas disse
que, no momento, o foco
do Legislativo deve ser o
combate ao coronavírus.
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