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Cinco meses após anúncio, menos da
metade das escolas está apta a abrir
GOVERNO PROVISÓRIO COMEÇOU A PLANEJAR RETORNO EM ABRIL; HOJE, DE 184 UNIDADES MUNICIPAIS, SÓ 75 TÊM SELO ESCOLA SEGURA

O retorno às salas de aula nas
unidades da rede municipal de ensino começou nessa segunda-feira
(13). De acordo com dados da Prefeitura de Petrópolis, 75 colégios
receberam o Selo Escola Segura e

estão aptos a receberem os alunos
nesta primeira etapa de retomada
das aulas em sistema híbrido com
atividades remotas e presenciais.
Nesta segunda retomaram as aulas
as turmas do Ensino Médio (Liceu

Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio), além do 1º, 2º e 3º anos do
Ensino Fundamental. Neste primeiro momento, o retorno é gradual
começando com, no máximo, três
horas de aulas presenciais.

Rua Teresa promove evento de
cinco dias: ação social, diversão
e promoção da moda local

A Associação da Rua Teresa vai promover a segunda
edição do Rua Teresa Fashion que fomenta o setor de
moda local. Serão cinco dias de evento com palestras e
a apresentação da nova coleção Primavera/Verão.

ACOMPANHANTE DE PACIENTE E FUNCIONÁRIOS SE DESENTENDERAM

Rodoviários de empresas
intermunicipais começam
a discutir reajuste de salário

Visita a paciente na UPA de Itaipava vai
parar na delegacia: polícia apura briga
Na ú lt i m a s ext a -fei r a (10), u m a
acompanhante de um
paciente que estava
i nt e r na do na U PA
Itaipava e dois funcionários se envolveram em confusão
na unidade. Uma das
partes disse à Polícia
Civil da 106ª Delegacia de Polícia, que a
acompanhante teria
tentado invadir a unidade de saúde e foi
contida pelos funcionários. A confusão
foi tão grande, que a
PM foi acionada.

Alunos de Petrópolis vencem Olimpíada de Satélites

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Petrópolis
está convocando os trabalhadores do transporte
intermunicipal, especifi-

Município é o oitavo do
Estado do Rio em número
de prisões em flagrante

Prefeitura licita organização
do Natal Imperial neste mês

O Natal Imperial 2021 já
tem data para acontecer: de
25 de novembro deste ano a
6 de janeiro de 2022. Oficialmente a festa ainda não foi
anunciada pela Prefeitura de
Alunos do Ensino Médio do Colégio Alaor estão em primeiro lugar no Estado do Rio de Janeiro da Olimpíada Brasileira de Satélites. A equipe que apresentou um projeto de observação das terras indígenas ganhou um
mini satélite e agora está aguardando a segunda fase da competição que acontece em outubro.

camente os que trabalham
nas empresas Fácil e Única,
associados ou não, para
participarem de nova Assembleia Geral, quando será
apresentada contraproposta.

Petrópolis, mas os tramites
para a realização da festa já
estão em andamento. No dia
22 deste mês, o município
promove a licitação para a
contratação da empresa.
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