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PACIENTE ENTROU EM TRABALHO DE PARTO APÓS SER LIBERADA DE HOSPITAL

Defensoria quer sindicância para caso
de mãe que deu à luz em escadaria

Lotação em hospitais dos
municípios vizinhos pode
sobrecarregar Petrópolis

Cidades vizinhas de Petrópolis, como Teresópolis e Três
Rios, registraram 100% de
ocupação dos leitos de UTI
covid-19 nesta semana. Como

a regulação dos leitos agora é
feita pelo Governo do Estado,
Petrópolis pode ter unidades
requisitadas para pacientes de
outros municípios.

Risco de infestação do
mosquito Aedes aegypti
em Petrópolis é médio

A Defensoria Pública por meio do
8º Núcleo de Tutela Coletiva de Petrópolis requereu a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) uma série de informações

para apurar o caso da paciente Jéssica
Coelho Souza, de 31 anos, que no último domingo deu à luz nas escadarias
da servidão onde mora na Castelânea.

Jéssica foi atendida no Hospital Alcides
Carneiro horas antes e foi liberada para
casa, voltou a sentir-se mal e acabou
tendo o parto a caminho do hospital.

Após um ano de muitas aglomerações
dentro dos ônibus, empresas enfim
reforçam a frota de veículos nas ruas
Após a flexibilização
de todas as medidas de
circulação que haviam sido
adotadas em março do ano
passado no município para
evitar a contaminação pelo
novo coronavírus, por fim
chegou a vez do transporte público. A Companhia
Petropolitana de Trânsito
e Transportes (CPTrans)
anunciou nesta terça-feira
que as empresas de ônibus
vão retomar 162 horários
de 27 linhas de ônibus.
Objeto de polêmicas no
ano passado, o aumento
da frota foi constantemente
cobrado por usuários que
voltaram a trabalhar.

Rodoviários não chegam a acordo com empresas de ônibus
Sem uma contraproposta das empresas de ônibus sobre o
reajuste salarial dos
rodoviários, o sindicato da categoria
vai protocolar nesta
quarta-feira (3), um
pedido de reunião
para discutir a database. No final de janeiro a entidade entregou um documento
com as propostas dos
trabalhadores para
a convenção coletiva
que vale para o período de março de 2021
a fevereiro de 2022.

O Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo
Aedes aegypti (LiraA) realizado em janeiro apontou
risco de médio de infestação em Petrópolis. Os agentes de endemias visitaram 4.908 imóveis por toda a
cidade na primeira semana do ano.

Polícia Federal prende jovem
que havia comprado 14 notas
falsas para repassar pela cidade

Policiais Federais do Posto de
Petrópolis prenderam em flagrante na tarde desta segundafeira (1º), um jovem de 19 anos,
no momento em que recebia
14 notas de R$ 100 falsas, que

foram adquiridas pela internet e
remetidas através dos Correios.
No flagrante, o jovem também
estava com uma motocicleta
que tinha indícios que de era
proveniente de roubo.

Agora é pra valer: auxílio emergencial do Estado do Rio é
sancionado pelo governador
Nesta terça-feira (02), o Projeto de Lei 3.488, que
garante auxílio emergencial de até R$ 300 a pessoas
em situação de vulnerabilidade social foi sancionado
pelo governo do Estado.
EDIÇÃO DE HOJE
Audiência: 2,7 milhões (interações)
Ref: Fevereiro/2021

