TESTAGEM EM MASSA
DEIXOU DE ACONTECER
HÁ QUATRO MESES
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EM ENTREVISTA À TRIBUNA, PRESIDENTE DA OAB ANALISA A SITUAÇÃO E AFIRMA: “IDEAL É QUE CIDADE TENHA PREFEITO DEFINITIVO”

Petrópolis completa quatro meses sem
ter um prefeito eleito pelo voto popular

Petrópolis chega, neste fim de
semana, a quatro meses sem ter um
prefeito eleito pelo voto. Vivendo
graves desafios no momento mais
crítico da pandemia de covid-19, a
cidade está sob o comando de um

governo provisório desde o início
do ano. Em entrevista à Tribuna,
o presidente da 3ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil,
Marcelo Schaefer, analisou a situação atual, os possíveis desdobra-

mentos e afirmou: o ideal é que a
cidade tenha um prefeito definitivo. “A situação de interinidade
gera incerteza para quem está no
governo e para quem possa vir a
assumir”, disse o advogado.

Decreto prorroga o “toque
de recolher” por mais
15 dias em toda a cidade

A Prefeitura publicou na tarde deste domingo
(2) um novo decreto (nº 94/2021) prorrogando até
o dia 19 de maio as medidas restritivas em função
da pandemia de covid-19.

OPERAÇÃO NA BR-040 APREENDEU 9 VEÍCULOS, DESLOCANDO 297 PASSAGEIROS

Enquanto Petrópolis libera
abertura, governo não autoriza
a volta das escolas estaduais

Aplicativos que driblam linhas de ônibus
intermunicipais entram na mira da ANTT
Entre os dias 29 de
abril e 2 de maio, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
com apoio da Polícia Rodoviária Federal, realizou
de operação de combate ao
transporte clandestino de
passageiros no município
de Areal, na BR 040. Nesta
operação, 11 veículos foram apreendidos, sendo 9
ônibus de empresas de turismo flagrados realizando
serviço de linha (circuito
aberto) para serviço de
empresa de aplicativo. Um
total de 297 passageiros foi
realocado.

O pós-covid: cuidados devem ser redobrados

A Secretaria de Estado de Educação informou que Petrópolis
está entre os municípios
que estão impedidos de
retomar as atividades

Quadro de saúde do prefeito
de São Paulo se agrava:
Bruno Covas vai para UTI

Mais de 28 mil petropolitanos
tomaram duas doses da vacina

Dentre os 306.678 moradores da cidade, 60.474
tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra
o novo coronavírus, o que
corresponde a 19,7% da
população com a primeira
Cansaço, queda de cabelo e dores nas articulações são alguns dos sintomas que persistem mesmo após o período
de recuperação para quem é contaminado com o novo Coronavírus. A principal necessidade dos pacientes que passam
pela internação hospitalar por acusa da covid-19 é reabilitação pulmonar, e a fisioterapia ajuda nesse processo.

presenciais nas escolas
da rede estadual, ainda
que no modelo híbrido,
em função do risco alto
de contaminação por
covid-19.

dose da vacina já aplicada.
Destes, 28.571 completaram o ciclo de imunização,
recebendo também a segunda dose. Neste domingo,
Petrópolis recebeu mais
dois lotes de vacinas.
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