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SINDICATOS DOS PROFESSORES E DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENTRARAM COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Justiça pede resposta da Prefeitura sobre
as razões para volta às aulas presenciais
A juíza em exercício da 4ª Vara Cível de Petrópolis, a retomada das aulas presenciais (no modelo híbrido) no da Educação (Sepe) entraram com uma ação civil pública
Cláudia Wider, concedeu prazo de 48 horas, contadas a município. O Sindicato dos Professores de Petrópolis e pedindo a suspensão dos efeitos do decreto nº 90/2021,
partir de ontem, para que a Prefeitura se manifeste sobre Região (Sinpro) e o Sindicato Estadual dos Profissionais que autoriza o retorno das atividades presenciais.

Casamentos
estão liberados
no Estado, assim
como eventos

O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta
terça-feira (4/5), em publicação no Diário Oficial, alterações
nas medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19.
O decreto estadual manteve suspensa a realização de shows e
liberou alguns tipos de eventos, com lotação máxima de 40%.

CALENDÁRIO AVANÇADO FOI DIVULGADO

Procon-RJ alerta:
antes de comprar,
faça sua pesquisa

O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou um
levantamento de preços dos produtos mais procurados para presentear. Os agentes visitaram ao todo
95 lojas e listaram os preços de 22 itens, entre eles
flores, celulares e perfumes. A pesquisa foi feita em
lojas físicas nas Zonas Norte, Sul, Oeste e Centro
do município do Rio de Janeiro, em Niterói, nas
Regiões Serrana e dos Lagos, Baixada Fluminense,
Macaé e também em lojas virtuais.

NO SITE DA SECRETARIA DE TRABALHO

Feira virtual tem mais
de mil oportunidades
de emprego em todo o
Estado do Rio: confira

Cerco contra “Uber dos ônibus
intermunicipais” gera polêmica
A tecnologia tem sido grande aliada dos brasileiros nos mais diversos
segmentos. Hoje, quase tudo se resolve
através da tela de um celular. Os serviços

oriundos da tecnologia também oferecem
novas possibilidades e um maior leque
de serviços aumentando, assim, a concorrência de mercado. Após o sucesso de

serviços como a Uber e o 99, que fazem
o transporte de passageiros por carro,
surgiu uma nova plataforma para ônibus
intermunicipais.

Mais de duas vítimas do trânsito foram atendidas
em estado grave na rede de saúde da cidade
No mês de abril, foram atendidas 68 vítimas de acidentes de trânsito na Sala de Trauma do Hospital Santa
Teresa. Os dados sinalizam queda de 8% comparado ao
mês anterior, quando foram atendidas 74 vítimas em

março. Mesmo com as medidas restritivas, que tiveram
o objetivo de reduzir a circulação de pessoas nas ruas,
o número de vítimas foi maior do que o registrado no
mesmo mês do ano passado, quando houve 45 vítimas.

Na linha de frente contra
a covid-19, um gesto de
empatia e carinho: foto
viraliza nas redes sociais
Um registro feito no
Hospital Nossa Senhora
Aparecida tem repercutido
e chamado a atenção dos
internautas, pela comoção
da imagem. Nela, os técnicos de enfermagem Luiz
Felipe Teixeira Esteves e

Alessandra Teixeira Nunes
demonstram a parceria, o
carinho e o trabalho em
equipe dos profissionais que
atuam na linha de frente no
enfrentamento da Covid-19.
Ele ressaltou a importância
da gratidão neste momento.
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