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Bancários querem mudanças depois 
de 100 casos de Covid só em janeiro
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Só no patez inho: 
Câmara abre licitação 
para lanches finos

Sobe de 1 caso para 58 internados 
em 20 dias por covid em Petrópolis

Em apenas 20 dias, o 
número de internações 
por covid em Petrópolis 
somando as redes pública 
e particular, consideran-
do os leitos clínicos e de 
UTI, saltou de um caso 
para 58 pacientes.  No dia 
02 de janeiro, a prefeitu-
ra divulgou boletim com 
apenas uma internação e 
em leito clínico na rede 
pública. As internações 
em UTIs estavam zeradas 
pelo SUS e também nos 
hospitais particulares. Já 
o último informativo, on-
tem, trouxe um número 
preocupante de 58 inter-
nados. É um aumento de 
5.700% em pouco mais de 
duas semanas.

PANDEMIA

O trabalho da 
Assoc iação  Pe-
tropolitana de Pa-
cientes Oncoló-
gicos tem muita 
v is ib i l idade  em 
Outubro, mês de 
conscientização e 
prevenção do cân-
cer de mama, mas 
acontece durante o 
ano todo, com vá-
rios projetos, além 
do acolhimento a 
pessoas de outras 
cidades que vem 
fazer tratamento 
para a doença em 
Petrópolis.

O Serrano está em uma 
fase de acolhimento dos 
atletas que queiram fazer 
parte do clube nas divisões 
amadoras. Depois de um 
2021 que rendeu títulos, 

que trouxe alegrias a Inter-
fut, a torcida usou as redes 
sociais para pedir uma 
equipe capaz de brigar pelo 
título estadual da Série B1 
este ano.

Torcida do Serrano 
quer time para brigar 
pelo t í tulo da B1

APPO realizou mais de 14 mil atendimentos em 2021
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Rodoviários iniciam 
campanha salarial
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