MÉDIA DE INTERNAÇÕES E
CASOS DIVULGADOS CRESCEM
20% EM PETRÓPOLIS
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COMANDANTE ALERTA PARA A PERIGOSA MISTURA ENTRE BEBIDA E DIREÇÃO

Bombeiros atenderam quase mil vítimas
do trânsito durante período da pandemia

Coveiros protestam por
condições de trabalho e
chegam a paralisar serviço

Nesta quarta-feira (14),
os coveiros do Cemitério
Municipal iniciaram o dia
em paralisação. Os profissionais se recusaram a

iniciar as atividades por
falta de equipamentos de
segurança e só voltaram ao
trabalho após negociação
com a Prefeitura.

Vacina contra covid: cadastro
está aberto para pessoal
da saúde de 50 anos ou mais

No período de um ano – de abril de
2020 até o dia 13 de abril de 2021 -, o
grupamento de Petrópolis do Corpo de
Bombeiros registrou 998 ocorrências re-

lacionadas a acidentes de transporte terrestre, como quedas, colisões e capotagens.
Deste número, 367 foram registradas no
Destacamento de Itaipava. O tenente-

coronel Luiz Diogo faz um alerta sobre
das número de ocorrências aos finais de
semana e a relação o aumento dos acidentes com o consumo de bebidas alcóolicas.

Aterro só pode receber resíduos
até dia 24 e governo provisório
ainda não escolheu novo local
Faz, pelo menos, três
anos que a Prefeitura está
em busca de um novo aterro para o despejo do entulho e lixo verde gerado na
cidade. No próximo dia 24
de abril termina a validade
da licença ambiental que
autoriza o descarte no aterro localizado no quilômetro
49 da BR-040, em Pedro
do Rio. Em meio às muitas
especulações, ainda não há
definição sobre qual será o
novo endereço. O aterro de
Pedro do Rio já vem beirando a capacidade máxima há algum tempo e, desta
vez, só uma nova área pode
solucionar o problema.

Servidores de hospital ajudam famílias em extrema pobreza
Um grupo de profissionais do Hospital
Municipal Nelson de
Sá Earp (HMNSE),
atuantes na linha de
frente do combate
à Covid-19, criou o
projeto “Mãos que
cuidam”, em parceria
com o Projeto Aloha.
O intuito é combater
a fome e outras necessidades das famílias
de pacientes internados ou que faleceram.
Clique e saiba todas
as informações, bem
como os pontos de
apoio para doações.

A partir desta quarta-feira (14), os trabalhadores
com mais de 50 anos, que atuam na área da saúde já
podem se cadastrar para receber a vacina contra a
Covid-19. O cadastro também é válido para profissionais da saúde, público que já tinha sido convocado.

Quando tomar a vacina contra
a gripe durante a imunização
contra a covid? Entenda

Começou no último dia 12,
a campanha nacional de
vacinação contra a gripe,
que deve se estender até o
dia 09 de julho. Este ano
a campanha ganha ainda

mais relevância para evitar
a sobrecarga nos sistemas
de saúde em decorrência de
complicações do vírus da
Influenza. A imunização é
dividida em três etapas.

Mostrando serviço: à frente da
BR-040 por liminar, Concer
agora faz obras de manutenção
Concessionária que administra a BR-040 por força de
uma liminar que prorrogou o contrato, a Concer vem demonstrando um fôlego que faltou nos últimos tempos para
intervenções. Confira os trechos que estão em obras.
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