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Prevenção é uma arma na guerra contra a 
crueldade aos animais: sociedade pode ajudar

“TOQUE DE RECOLHER” CONTINUA ENTRE 22H E 5H, E TURISTAS SÓ ENTRAM COM VOUCHER DA REDE HOTELEIRA OU DO COMÉRCIO

Novo decreto libera o funcionamento 
de pontos turísticos, parques e bares

A luta contra a crueldade aos animais é uma ban-
deira que deve ser defendida todos os dias. No entanto, 
para oficializar e alertar a população a respeito deste 
grave problema, em 2006, a Sociedade Americana para 

a Prevenção da Crueldade a Animais (ASPCA, na sigla 
em Inglês) escolheu o mês de abril para a campanha 
Abril Laranja, cujo símbolo é uma fita na cor laranja, a 
exemplo das campanhas humanitárias.

O governo interino publicou, nessa segunda-
-feira (19), a atualização do decreto municipal 
com medidas restritivas no combate à pandemia. 

No texto, fica facultativo a partir de hoje (20), o 
funcionamento dos pontos turísticos da cidade – 
públicos ou privados, além de parques, cachoeiras 

e museus. O decreto destaca o respeito ao distan-
ciamento de 1,5m e a execução de protocolos sani-
tários, sendo vedado qualquer tipo de aglomeração.

ATENÇÃO, MOTORISTA!

CALENDÁRIO AVANÇADO FOI DIVULGADO

O presidente Jair Bolso-
naro nomeou o presidente do 
Banco Central (BC), Rober-
to Campos Neto, e sete dire-
tores para cumprirem man-
datos fixos na diretoria da 
instituição. Essa nomeação 
ocorreu devido à Lei Com-

plementar nº 179, sanciona-
da em fevereiro de 2021, que 
estabelece autonomia para 
o BC, com mandatos para 
os dirigentes da autarquia. 
Todos os nomeados poderão 
ter seus mandatos renovados 
por apenas uma vez.

Cinco trechos da BR-040 
seguem em meia pista, 
em função das obras de 
manutenção da rodovia

A Secretaria de Saúde definiu nesta segunda-feira 
(19) o calendário para a vacinação de idosos em fai-
xas etárias a partir dos 60 anos, que começarão a ser 
vacinados antes do fim deste mês. O calendário prevê 
o cadastramento de idosos com 64 anos e 65 anos a 
partir desta terça-feira, dia 20 para vacinação a partir 
de quarta-feira, dia 21.

Nesta semana, as equipes da saúde, que trabalharam 
durante todo o período de recesso sanitário, entre o fim de 
março e início de abril, atuarão de forma escalonada nos 
dias 21 e 23 de abril para atender idosos cadastrados junto 
à Secretaria de Saúde na vacinação contra a covid-19.

Um marco para a política 
econômica do país: nomeada 
a gestão autônoma do Banco 
Central, com mandato fixo

Análise: covid-19 também é um 
processo social, diz infectologista

Os números de óbitos e taxa de 
internação por covid-19 dispararam em 
Petrópolis. A média de dias entre a entra-
da do paciente de covid-19 nas unidades 

de saúde e o óbito não tem ultrapassado 
25 dias. A taxa de internação em leitos de 
UTI do SUS está há semanas acima de 
80%. O médico pediatra e infectologista 

Paulo Cesar Guimarães, diretor da Facul-
dade de Medicina de Petrópolis, acredita 
que, neste momento, apenas a vacinação 
não vai conseguir controlar a doença.

Rede de saúde 
vai funcionar de 
forma escalonada 
durante o feriado

Imunização chega  
às pessoas com 60 
anos no fim do mês
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