NATAL IMPERIAL, QUE PODERIA
FAZER PETRÓPOLIS SUPERAR
GRAMADO, VIRA BATATA QUENTE
Quinta-feira, 21 de outubro de 2021
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OBJETIVO É DAR SEGURANÇA AOS MORADORES DE RUAS POUCO MOVIMENTADAS

Agora é lei: ruas sem saída podem
ter tráfego fechado para veículos

Chuva causa deslizamento
na Rua João Xavier; Defesa
Civil recebe 11 ocorrências

A Rua João Xavier, no
Bingen, segue interditada.
O local sofreu o deslizamento mais grave após as
chuvas dos últimos dias,
bloqueando o acesso a

uma casa, que também está
interditada. Os moradores,
dois adultos e uma criança,
foram retirados da casa e
permanecem em residência
de familiares.

Covid desacelera após
vacinação, mas número de
mortes é alto: mais de 1.540

Uma nova lei, sancionada no dia
15 de outubro, autoriza o fechamento
de ruas para proibir a circulação de
veículos que não sejam de moradores,
em Petrópolis. A lei só vale para ruas
sem saída, vilas e travessias, com

característica de rua sem saída. A lei,
publicada no Diário Oficial do município na última segunda-feira (18),
autoriza a proibição do tráfego de veículos estranhos a moradores. Também
fica proibida a pequena circulação

de veículos em áreas residenciais,
ficando limitado o tráfego local de
veículos apenas aos seus moradores e
visitantes. O objetivo é oferecer maior
segurança em vias cujo tráfego é basicamente formado pelos moradores.

Tratamento específico para dor
crônica é implantado no Hospital
SMH - Beneficência Portuguesa
Quem sente dores fortes todos os dias sabe o
peso do sofrimento que
carrega. Entre 30 e 40%
da população do nosso
país fazem parte deste
grupo, de acordo com a
Sociedade Brasileira de
Estudo da Dor. Apesar de
parecer algo sem solução,
há terapias específicas
para pacientes com quadro de dor crônica, que
se caracteriza pela intensidade e persistência. As
muitas alternativas são
trabalhadas no setor de
Medicina da Dor do Hospital SMH – Beneficência
Portuguesa de Petrópolis.

Projeto social transforma vidas através do esporte
No mês de outubro,
os alunos do projeto
Transformando Vidas
Pelo Esporte, realizado
pela Liga Petropolitana
de Desportos (LPD),
estão participando de
diferentes atividades.
Além dos treinamentos
de fundamentos técnicos e táticos de futebol
e futsal, as crianças e
adolescentes do projeto
agora também estão realizando amistosos com
escolinhas do município. Os intercâmbios
têm o objetivo de promover a troca de experiências dos alunos dentro
e fora das quadras.

A taxa de ocupação de leitos para pacientes
com covid-19 no Sistema Único de Saúde nesta quarta-feira (20/10) está em 10% em leito
clínico da rede SUS. A UTI covid na rede SUS
registrou 10,61% de ocupação.

Circuitos ecorrurais de
Petrópolis farão parte de guia
de turismo rural do estado

Os circuitos ecorrurais
de Petrópolis, incluindo
atrativos das regiões do
Brejal, Taquaril, Secretário
e Bonfim, vão integrar um
guia de turismo rural da
região Serra Verde Impe-

rial, que será lançado em
novembro pelo Governo do
Rio como parte do Projeto
Turismo Rural RJ. Nesta
terça-feira (19), a Turispetro
se reuniu com empreendedores da região do Taquaril.
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