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MINISTÉRIO PÚBLICO DIZ QUE “FALTA DE FIDEDIGNIDADE DOS DADOS EPIDEDEMIOLÓGICOS GERA INCONSISTÊNCIA NAS MATRIZES DE RISCO”

MP pede que dados sejam atualizados
e cobra a integração dos sistemas
Os ministérios públicos Federal e Estadual estão pe- sistemas utilizados pelo município e pelo Ministério da dados epidemiológicos do município, gerando inconsisdindo a Prefeitura que atualize os dados epidemiológicos Saúde (MS). Na reunião, os representantes dos ministérios tências nas matrizes de risco, que são instrumentos para a
em relação a covid-19 e que haja comunicação entre os públicos ressaltaram que existe “falta de fidedignidade dos tomada de decisões quanto às medidas de enfrentamento.

Vacinação de
gestantes é
suspensa após
recomendação

Após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Secretaria de Saúde de Petrópolis anunciou, na manhã de hoje (11), que a vacinação de
gestantes está temporariamente suspensa na cidade. Na
noite dessa segunda (10), a Anvisa emitiu um comunicado
recomendando a suspensão da aplicação.

PARA TENTAR DESFAZER CENÁRIO DE ABANDONO

Governo provisório
pinta e concreta
a praça do skate

Após reclamações de abandono, a Prefeitura de Petrópolis deu início, nesta segunda-feira (10), às intervenções
na estrutura da Praça Duque de Caxias, popularmente
conhecida como Praça do Skate. As melhorias consistem
nos serviços de concretagem e pintura. Funcionários do
Departamento de Iluminação Pública também estiveram
no local para avaliar o espaço. As melhorias da Praça Duque de Caxias são uma contrapartida do município para o
recebimento do projeto Skate Escola

QUATRO ANOS APÓS INCÊNDIO

ObrasdoMercadoExtra,na
Rua Paulo Barbosa, estão
em fase final: inauguração
será no primeiro semestre

Empresas preferem subsídio do
município em vez de reajuste
O Sindicato das Empresas de
Transporte de Petrópolis (Setransp e t r o ) i n f o r m o u à Tr i b u n a q u e
não enviará este ano à Companhia

Petropolitana de Transporte (CPTrans) pedido de reajuste da tarifa
dos ônibus. O último aumento no
transporte coletivo aconteceu em

agosto de 2019, antes do início da
pandemia da covid-19, quando a
passagem passou de R$ 4,20 para
R$ 4,40.

Sete em cada dez petropolitanos atendidos
na rede de saúde têm problemas psicológicos
Um levantamento realizado pelo 8º Núcleo Regional
de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Rio de Janeiro
(DPRJ), na comarca de Petrópolis, aponta que 77% dos assistidos pela instituição no município relatam sofrer com algum

tipo de problema psicológico. Seja em nível extremo, com ansiedade e depressão, ou em formas relativamente mais brandas
como insônia ou excesso de preocupação, os dados revelam
um número alarmante de pessoas afetadas psicologicamente.

Após suspensão por conta do
aumento de casos de covid,
Hospital Santa Teresa volta a
fazer consultas ambulatoriais
O Hospital Santa Teresa
anunciou nesta segunda-feira(10), que está retomando o agendamento
online para consultas ambulatoriais do Centro Médico Santa Teresa. O atendimento estava suspenso

devido ao aumento de casos
de covid-19 em Petrópolis
nos dois últimos meses. O
agendamento online dos
pacientes pode ser feito
pelo site do hospital. Segundo a unidade, são atendidas 28 especialidades.
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