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Após ter internet cortada pela Oi, 
postos do Detran voltam ao normal

FALTANDO MENOS DE DEZ DIAS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, SITUAÇÃO É DE IMPASSE E INDEFINIÇÃO

Professores são contra volta às aulas sem 
vacina e pais exigem plano para retomada

Os postos de atendimento do Detran RJ 
em todo estado voltaram a funcionar normal-
mente nesta quarta-feira (27). Em Petrópolis 
a situação também foi normalizada, segundo 

informações da assessoria do órgão. Os postos 
de Vistoria e de Habilitação localizados no 
Alto da Serra seguem operando e realizando 
agendamentos para serviços nas unidades.

Faltando menos de 10 dias para o início do ano letivo, a Prefeitura de Petrópolis ainda não defi niu como será a volta às aulas, se os alunos permanecem com o ensino remoto ou se será 
autorizada a presença dos estudantes nas salas de aula. A rede particular se diz preparada; o Sepe é contra o retorno sem que haja vacinação e  os pais querem um plano de retomada seguro.

EM TODO O PAÍS, SÃO 3,3 MILHÕES DE BENEFICIÁRIOS

O Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes 
Rodoviários de Petrópolis 
realiza nesta quinta-feira 
(28), uma assembleia extra-
ordinária para dar início a 
discussão do dissídio coleti-
vo da categoria. 

Nascidos em dezembro já podem sacar 
o auxílio emergencial: veja como fazer

Nesta se-
mana, mais 
uma loja de 
vestuário fe-
chou as portas 
na Rua do Im-
perador, a SBX 
M a g a z i n e . 
A pandemia 
trouxe duras 
consequências 
para peque-
nas e grandes 
empresas, não 
apenas em Pe-
trópolis, mas 
no Brasil. 

Sem a ajuda do poder 
público, os moradores de 
Corrêas estão fazendo a ma-
nutenção da praça e dos arre-
dores por conta própria. Esta 
semana, a ponte que liga a 
Estrada União e Indústria à 

localidade recebeu pintura 
nova. A iniciativa é do Mo-
vimento Pró-Praça, criado no 
ano passado pelos moradores 
e comerciantes com o objeti-
vo de revitalizar os espaços 
públicos da região.

Rodoviários 
vão decidir 
sobre dissídio 
em assembleia

Sem remédios e insumos, HAC tem equipamentos 
quebrados, denunciam Cremerj e Defensoria

O Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) e a 
equipe técnica da Coordenação de Saúde 
e Tutela Coletiva da Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro encontraram 
diversas irregularidades durante vistorias 
no Hospital Alcides Carneiro (HAC). Falta 
de insumos e de medicamentos, leitos blo-

queados e equipamentos quebrados foram 
alguns dos itens apontados pelos técnicos. 
As fi scalizações aconteceram em novembro 
de 2020 e no dia 12 de janeiro deste ano.

Cansados de esperar, 
moradores de Corrêas 
botam a mão na massa

Mais uma loja fecha na Rua do Imperador:  
empresários esperam um 2021 de desafios
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