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ESTABELECIMENTOS PODEM TRABALHAR APENAS COM DELIVERY E TAKE AWAY, A ENTREGA NA PORTA

Decreto é atualizado e restrição à abertura dos
bares continua: abertura só na segunda que vem

A Prefeitura informou que
vai prorrogar por mais uma
semana as medidas de flexibilização adotadas na semana
passada, mas as restrições em
relação aos bares, continua.

De acordo com o novo decreto
que deve ser publicado nesta
segunda-feira (12), os bares
só podem funcionar no sistema
delivery e take-away. Também
continua vedado o funcionamen-

to de casas de festas e eventos.
O toque de recolher c o n t i n u a
válido entre as 22h e 5h. Clique e veja o que pode e o que
não pode funcionar na cidade a
partir desta terça-feira, dia 13.

Vacinação já foi finalizada
para 12 mil petropolitanos
que tomaram as duas doses

Neste domingo (11) foram aplicadas 134 vacinas,
todas referentes a primeira dose do imunizante contra a
covid-19. Até o momento 40.363 pessoas receberam a
primeira dose e outras 12.152 receberam a segunda dose.

AÇÃO FEITA PELO HOSPITAL UNIMED SE TORNOU AINDA MAIS IMPORTANTE NA PANDEMIA

Motoristas devem ficar
atentos: vários trechos da
BR-040 continuam em obras

Alento e alegria em momento difícil: hospital
comemoraaniversáriodepacientesinternados
Em um momento tão
triste e delicado que a
humanidade vive devido à
pandemia, atitudes que levam um pouco de alegria
às pessoas em meio a tantas dificuldades precisam
ser exaltadas. O Hospital
Unimed, por exemplo,
tem buscado mecanismos
de amenizar o momento
tão difícil que é o de uma
internação. São atividades
e iniciativas que podem
parecer simples, mas para
quem recebe a demonstração de carinho, são o
estímulo necessário para
a recuperação.

Profissionais da saúde na guerra pela vida

A BR-040 apresenta trechos em meia pista na Serra
de Petrópolis devido à atuação
das frentes de obras e serviços
da Concer. Na subida da serra,
o motorista deve redobrar a

Centro-direita vence no
Equador: Guillermo Lasso
será o novo presidente

Festival da Música apresenta
10 finalistas: público decide

Os dez finalistas do
Festival da Música Petropolitana já foram escolhidos e no próximo dia 15
(quinta-feira), serão anunciados em uma live, quando também se definirão
A pandemia tem exigido muito dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. O aumento desenfreado no número de atendimentos diários; a falta de recursos e equipamentos diante da superlotação das unidades de
saúde; a perda de familiares, amigos e companheiros de trabalho e a rotina de trabalhar na tragédia sanitária.

atenção entre os quilômetros
72 e 74, quilômetro 84 (próximo ao Mirante do Cristo) e
ainda nos quilômetros 90 e 92,
onde são realizadas obras de
pavimentação e limpeza.

os três vencedores. Assim
como foi para a escolha
dos finalistas, a decisão dos
ganhadores também será do
público, que poderá assistir
as apresentações finais e
votar.

EDIÇÃO DE HOJE
Audiência: 4 milhões (interações)
Ref: Março/2021

