PACIENTES DE FORA DA CIDADE
FORÇAM MEDIDAS RESTRITIVAS
EM PETRÓPOLIS
Sexta-feira, 5 de março de 2021
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APENAS A CIRCULAÇÃO DAS PESSOAS SERÁ PERMITIDA, E NÃO A PERMANÊNCIA: GUARDA CIVIL E POLÍCIA MILITAR PROMETEM FISCALIZAR

Começa o toque de recolher: ruas devem
estar desocupadas e bares fechados às 22h
Quase um ano após o início das primeiras medidas de restrições, a Prefeitura de
Petrópolis impôs novas regras para conter o

aumento de casos de covid-19 na cidade. A
partir desta sexta-feira (5) até o dia 15 deste
mês, começa a valer um toque de recolher

com o funcionamento das atividades econômicas entre 05h e 22h. O decreto com
as regras já foi publicado no Diário Oficial.

Câmara quer que
Prefeitura distribua
ivermectina pelo SUS
Por 11 votos a 1, os
vereadores aprovaram a
indicação legislativa que
prevê a distribuição pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS) do medicamento no
município para tratamento
precoce contra a covid-19.

A indicação, que foi votada em regime de urgência,
é do vereador Octávio
Sampaio (PSL). Segundo
o vereador, a indicação
foi baseada em 28 estudos
científicos. Apenas Yuri
Moura (PSOL) foi contra.

UPA de Cascatinha
PEDRAS CAÍRAM NO VALE DOS ESQUILOS: APESAR DO SUSTO, NÃO HOUVE FERIDOS
volta
a
atender
só
covid
Quatro casas interditadas após desplacamento no Retiro
A Defesa Civil (DC) interditou na manhã desta sexta-feira (5), quatro casas na
região onde pedras rolaram
no Vale dos Esquilos, no Retiro. O incidente aconteceu
na noite de quinta-feira (4)
atingindo pelo menos uma
residência. Não houve feridos. De acordo com a Defesa
Civil, 12 pessoas, sendo duas
crianças, estão na casa de
parentes. As equipes da Secretaria de Assistência Social
ainda estão no local fazendo
o cadastro dos desalojados.

Mais beleza nas ruas da cidade: quaresmeiras
colorem Petrópolis com tons de roxo até o fim de maio

Entre as novas medidas
no combate ao Coronavírus
anunciadas nesta quintafeira (4) pela Prefeitura está a
transformação da Unidade de

Pronto-Atendimento de Cascatinha em UPA Vermelha. O
local voltará a cuidar apenas
casos de covid para atender o
aumento da demanda.

Site da CPTrans e a
plataforma “Educa em
Casa” ficam fora do ar
após ataques de hackers
Arco Metropolitano continua
abandonado: parceria público
privada pode ser solução

Basta um passeio por qualquer região de Petrópolis e elas desviam nosso olhar para a beleza que emanam:
As Quaresmeiras estão colorindo de roxo diversos pontos da cidade. Típicas da mata atlântica, a Tibouchina
Granulosa é nativa do Brasil. Tem como característica o arbusto de porte médio, coloração em tons de azul,
púrpura e rosa. Receberam o nome de Quaresmeiras porque florescem justamente no período da Quaresma.
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