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Feirinha de Itaipava retoma atividades
Foto: Divulgação

E

quipes do Procon e da Vigilância Sanitária ﬁscalizaram o retorno da atividade comercial na Feirinha de Itaipava que, cumprindo etapa do plano de retomada
da economia, voltou a funcionar no dia 28 de junho. Lojistas devem manter distanciamento entre funcionários e consumidores, além de ofertar álcool em gel.

Projeto contribui para geração de oportunidades aos jovens
P
rojeto de lei do presidente da Câmara Municipal, vereador Hingo Hammes, cria um mecanismo importante para obrigar empresas a cumprirem a Lei
da Aprendizagem, que determina a contratação de jovens de 14 a 24 anos como aprendizes.

Foto: Divulgação
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11ª edição do
Petrópolis Fondues,
Racletes, Caldos e
Cremes

HMNSE recebe novo tomógrafo
O
equipamento de
última geração
vai facilitar a realização de exames e
diagnósticos na rede
municipal. A expectativa é de que, todos
os meses, mais de
1.200 pessoas sejam
atendidas com o uso
do tomógrafo.
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Disciplina contra contágio

A

pós mais de três
meses de pandemia as projeções
no Brasil ainda não
são nada animadoras. Para muitos o tal
pico da contaminação
ainda não chegou.
Para outros nem terá,
sendo mais adequado
considerar o efeito
montanha russa aqui
no país, no qual teremos sequências de
picos numa aceleração e desaceleração
constante de novos
casos. E são vários os
fatores que nos levam
a esse perfil peculiar, dentre eles a falta
de disciplina de boa
parte da população
que acaba não respeitando o isolamento
social, determinante
para frear o contágio.
Não utilizam máscaras, luvas, não evitam
aglomerações, dentre
outros atos não reco-

E

mendáveis. Pequenos
gestos que podem
fazer a diferença contra um inimigo que
ainda é desconhecido
e traiçoeiro.
Recentemente,
em algumas cidades,
a Justiça decidiu pela
obrigação do uso da
máscara em espaços
públicos sob pena de
multa. Infelizmente,
no Brasil, ainda é preciso de determinações
judiciais para sensibilizar a população
quanto a medidas
preventivas à saúde,
mas essa é a nossa
realidade.
Não podemos negar que os ﬂagrantes
de desobediência têm
sido constantes em
todo o país. No Rio
de Janeiro, durante a
quarentena não foram
poucos os casos de
desrespeito, incluindo
festas, aglomerações

e a ausência de proteção. Agora, com a
retomada das atividades, autorizadas pelo
governo do estado e
prefeitura, a situação
ﬁcou ainda mais explícita. Na praia é como
a vida tivesse voltado
ao normal, cheia e
com pessoas próximas e sem máscaras.
Coincidência ou
não, os casos de Covid vêm subindo e já
são, somente no Rio,
quase 100 mil, com
quase 10 mil mortes.
O descontrole só tende a piorar a propagação, comprometendo
não só o sistema de
saúde, que já convive
com dificuldades de
toda ordem, mas também os proﬁssionais
de serviços essenciais
que não pararam, trabalhando pela sociedade de um modo
geral. No Rio, quase

30 policiais vieram a
óbito por Covid-19 e
dois mil PMs estão
afastados das Ruas.
Em todo o Brasil esse
número é maior e atinge também os médicos. Foram mais de
100 que morreram
por conta da doença,
além de mais de 150
enfermeiros.
Cada cidadão
deve fazer a sua parte e quem pode deve
continuar em casa.
Quem precisa ir para
a rua deve, necessariamente, seguir
todas as determinações sanitárias e de
saúde. Uma disciplina
que pode contribuir
para amenizar o contágio desse inimigo
invisível.
*Marcos Espínola
*Advogado e Especialista em Segurança
Pública

Cada dia mais descarada a
exploração do território brasileiro.

xploram nosso
minério com ouro
e até diamantes a
preço de terra pra
serem beneficiados
no exterior e só ficamos com as crateras.
E depois nos vendem
tudo bem caro gerando empregos e muita renda em outros
países. Levam até
nossas pedras brutas
para serem lapidadas
ou cortadas no exterior e desde o ano do

EXPEDIENTE:

descobrimento fazem
isso com tudo que encontram de valor. Em
retribuição despejam
em nossas terras e
alimentos todos agrotóxicos que nenhum
país quer ou permite.
E para celebrar
o fim da soberania
brasileira, o Congresso, o Senado e a
presidência em conluio com empresários, entregam nossa
maior e última rique-

za simbolizadas nas
maiores reservas de
água doce do planeta
situadas em nosso
território.
Infelizmente nunca deixaremos de
ser uma colônia de
exploração graças
a uma elite mesquinha e ignorante que
destrói seu país e
seu povo em troca
de algum dinheiro e
um pouco de poder.
Há quase 100 anos

tivemos a campanha
"o petróleo é nosso"
demonstrando a vontade popular de manter nossa riqueza em
mãos de brasileiros
e hoje entregam de
graça a água mais
valiosa do que petróleo. Realmente a crise brasileira sempre
foi de caráter.
Daniel Marques
historiador

Venha nos conhecer
quando acabar o isolamento
social. Você vai adorar!

Estamos autorizados a aulas
individuais de tênis.
Venha praticar seu esporte favorito
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Sob fiscalização Feirinha de Itaipava retorna às atividades
U

ma equipe do Procon e da Vigilância
Sanitária, com apoio
da Guarda Municipal,
estteve na Ferinha de
Itaipava, no dia 28/06,
dando continuidade à
operação “Faça a sua
parte”. Na ocasião as
equipes fiscalizaram
o retorno da atividade
comercial na Feirinha de
Itaipava que, cumprindo
etapa do plano de retomada da economia, voltou a funcionar. Além
de checar as medidas

adotadas para receber
os consumidores, as
equipes do poder público orientaram sobre os
protocolos que devem
ser seguidos, de acordo
com os critérios técnicos estabelecidos pela
Secretaria de Saúde.
“De uma maneira
geral, percebemos que
todos os lojistas estão
cumprindo as recomendações. Organizaram
um bom controle de
aglomeração, cercando
a feirinha com fitas e si-

Bernardo Rossi destaca reformas
dos terminais rodoviários da cidade

O

prefeito Bernardo
Rossi esteve no Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola, no
Bingen, para acompanhar
a apresentação do projeto
de reforma do espaço que
é administrado pela concessionária Sinart. A obra
está prevista para iniciar
no início do próximo mês.
Serão instalados 200
módulos de cobertura
tipo sombrite usado em
aeroportos, que vai cobrir
cem por cento do estacionamento, que também
vai ganhar uma nova sinalização. A rodoviária
também ganhará uma
passarela coberta que irá
do estacionamento para a
entrada do terminal. Outra
novidade será a instalação
de um sistema computadorizado de iluminação,
com telegestão online,
o que gerará maior economicidade. Ainda será
instalado um sistema de
placas solares fotovoltaicas, para a geração de cem
por cento de energia renovável e não poluente. Na
mida da futura obra ainda
está prevista a ampliação
da plataforma de terminal
urbano, o que vai acabar
com problemas dos passageiros durante os dias
de chuva.
A empresa tem o prazo de seis meses para que
as intervenções sejam rea-

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

nalizando as distâncias.
Organizaram ainda a
entrada nos boxes, para
evitar a aglomeração.
Também contrataram
enfermeiros e bombei-

nas roupas. Também,
fizemos apenas uma única recomendação no
restaurante para distanciamento em relação
aos balcões”, completou a coordenadora do
Procon.
A Feirinha de Itaipava, possui 390 stands
que reúnem o melhor
da moda, acessórios e
presentes, além de restaurante, lanchonetes e
estacionamento grátis!
O espaço funciona
das 10h às 19h.

Câmara Municipal aprova projeto que contribui
para a geração de mais oportunidades aos jovens

P

lizadas, a partir do início
dos trabalhos.
O terminal de Correas
também receberá obras de
reestruturação, que seguirá o padrão do terminal
do Centro. Será feita a
reforma de todo telhado,
troca do piso interno, os
terminais terão sua pintura renovada em sua
totalidade. Também serão
construídos novos banheiros, com acessibilidade
para deficientes. A pista
de acesso dos coletivos
ganhará uma nova pavimentação. Toda estrutura
de elétrica e hidráulica vai
ser renovada, assim como
o terminal ganhará acesso
à internet por meio de instalação de roteadores com
WIFI e um sistema de
câmeras. Em Itaipava as
obras serão parecidas, seguindo o mesmo padrão,
apenas sem a construção
de novos sanitários.

ros civis para aferir a
temperatura de quem
entra na feira, o que é
uma medida muito importante”, ressaltou a
coordenadora do órgão

de defesa do consumidor, Raquel Motta, que
informa que a única
ressalva feita pela fiscalização no local foi
em relação à disponibilidade do álcool em
gel 70%.
“Fizemos a recomendação sobre a oferta do álcool gel na frente dos boxes, para que
os consumidores antes
de entrarem e terem
contato com as roupas
façam a higienização
das mãos antes de tocar

etrópolis acaba de
criar um mecanismo
importante para obrigar
empresas a cumprirem a
Lei da Aprendizagem, que
determina a contratação
de jovens de 14 a 24 anos
como aprendizes. Projeto
de lei do presidente da Câmara Municipal, vereador
Hingo Hammes, aprovado
no dia 23/06, na Casa,
prevê que prestadores de
serviço e fornecedores da
Câmara Municipal e da

Prefeitura da cidade, independente se na administração direta ou indireta, só
possam firmar contrato
mediante comprovação do
cumprimento integral da
cota prevista na Lei Federal
10.097/2000 e no Decreto Federal 9.579/2018. A
ideia, além de facilitar o trabalho da fiscalização, tende
a ampliar as oportunidades
oferecidas aos jovens no
mercado de trabalho.
O vereador Hingo

Hammes explica que as
empresas terão que apresentar, antes da assinatura
do contrato, a declaração emitida pelo órgão
de inspeção do trabalho
em nível federal. “Não
há obrigação nova aos
empresários. A Lei da
Aprendizagem existe e é
preciso que seja cumprida. A nossa proposta é
que o poder público exija
este documento na hora
de celebrar os contratos”,

detalhou o vereador.
Segundo o Projeto
de Lei, as empresas que
já têm contratos em vigor
com a administração pública municipal na data
de publicação da lei também deverão apresentar a
declaração, mas em um
prazo de 180 dias. Quem
não cumprir a determinação pode ser impedido de
renovar ou celebrar novos
contratos com o poder
público por cinco anos.

Turb lança aplicativo para melhor comunicação com passageiros

O

aplicativo Cittamobi
já está em funcionamento no município. A
novidade implantada pela
empresa Turb Petrópolis
tem como finalidade proporcionar aos clientes do
transporte público coletivo, as principais informações sobre as linhas de
ônibus da empresa. Entre
os destaques, a precisão
da localização do veículo
em tempo real e previsão
de chegada no ponto em
que a pessoa está são as
ferramentas que prometem garantir previsibilidade e liberdade aos
passageiros. Além disso,
é possível saber a duração
aproximada do trajeto e
avaliar as viagens.

O sistema está disponível de forma gratuita
nas versões Android e
IOS. Presente em mais de
300 cidades brasileiras e
monitorando via GPS mais
de 55 mil ônibus, o sistema
chega à Região Serrana
atendendo a Turb Petrópolis. Como inovação, o
passageiro pode avaliar,
de forma geral, como foi
a viagem e também apon-

tar, de maneira específica,
elementos como a conservação, limpeza, lotação
e conduta do motorista.
Todos os dados obtidos
são encaminhados para a
empresa, que utilizará as
informações como mais
uma base para ajustes e
melhorias na gestão da
operação.
Além de ter previsões
mais seguras dos horários

das 55 linhas de ônibus
da Turb Petrópolis, os
clientes também conseguem saber quais são as
melhores rotas para o dia
a dia, características do
coletivo, como acessibilidade e ar-condicionado,
além dos serviços digitais
e ferramentas que vão
levar mais comodidade e conveniência aos
passageiros.
Para acessar a nova
plataforma, basta pesquisar Cittamobi no Google Play ou App Store e
baixar o aplicativo pelo
celular. Para ter acesso a
todas as funções disponíveis, é importante que o
cadastro seja preenchido
por completo.
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Ampliação da vacinação da H1N1

prefeitura de Petrópolis comunica que a partir de 01/07, a vacinação contra a gripe
H1N1 será aplicada a toda a população. A informação veio do Ministério da Saúde.
Todos os grupos serão mantidos na ação, enquanto durarem os estoques. Todos os 40 postos
se encontram abastecidos e em pleno funcionamento.

Melhor fotógrafa do setor
nupcial do Brasil

Operação “Faça Sua Parte”
orienta restaurantes

Foto: Divulgação

A

petropolitana Thais Teves acaba de ser premiada pelo
Casamentos Awards 2020 como uma das melhores fotógrafas do setor nupcial do Brasil. Realizada pelo site brasileiro
casamentos.com.br do grupo The KnotWorldwide (líder global
no setor nupcial). O objetivo da premiação é ressaltar o mérito
dos profissionais que trabalham duro para que o casamento de
milhares de noivos seja um evento inesquecível.

Secretaria de Meio Ambiente

M

arcelo Fiorini é o novo
secretário de Meio
Ambiente. Ele assume o
cargo no lugar de Fernando
Fortes, que permanecerá
atuando no governo em cargo
ainda não definido. Fiorini
é bacharel em Direito pela
Universidade Católica de Petrópolis (UCP) desde 1987.
Foi secretário de Desenvolvimento Econômico de janeiro
de 2017 até junho deste ano.

A

operação “Faça Sua Parte” percorreu no dia 26/06
os restaurantes do Centro Histórico e distritos. O objetivo
da ação, que contou com a
participação das Secretarias
Segurança, Serviços e Ordem
Pública (SSOP), Meio Ambiente, Procon, Vigilância
Sanitária, Desenvolvimento
Econômico e Guarda Civil,
era verificar e orientar os es-

Foto: Divulgação

O

tabelecimentos ao retorno das
atividades, dentro das normas
técnicas estabelecidas pela Secretaria de Saúde. A recomendação da Vigilância Sanitária é
de que os restaurantes operem
com a capacidade de 30%
neste momento e priorizem
as entregas.
E para evitar a contaminação nos restaurantes, a fiscalização verificou se os esta-

belecimentos oferecem álcool
em gel para clientes e funcionários, se o distanciamento de
1,5 metro entre as mesas está
sendo respeitado, assim como
as demais medidas previstas
em decreto, como: cobrir a
máquina de cartão com plástico filme, oferecer sabonete
para os clientes higienizarem
as mãos e funcionários com
máscara e touca.

Jogos em Libras e em Braille

vereador Marcelo da
Silveira (MDB) conseguiu aprovar três Indicações
Legislativas na sessão ordinária realizada em ambiente
virtual, no dia 16/06, na Câmara Municipal de Petrópolis.
Entre elas, a Indicação nº
4446/2019, que sugere ao
Poder Executivo o envio de
Projeto de Lei que disponha

sobre a aquisição de jogos
em Libras e Braile para o ambiente educacional das redes
pública e privada de ensino
em Petrópolis. Segundo o
parlamentar, é de a primordial importância a utilização
desses recursos didáticos
para despertar o interesse
dos alunos, tornando as aulas
divertidas e desafiadoras.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Fondues, Racletes, Caldos
e Cremes são opções
para esquentar o friozinho
de Petrópolis em julho
Fotos: Divulgação

É

com criatividade e perseverança que o segmento
gastronômico de Petrópolis está
enfrentando a pandemia do coronavírus. Autorizados a funcionar
desde o dia 25/06, seguindo rígidas regras de segurança sanitária, restaurantes da cidade estão
se unindo ao Petrópolis Convention & Visitors Bureau para
participarem da 11ª edição do
Petrópolis Fondues, Racletes,
Caldos e Cremes, de 3 a 31 de
julho. A ação gastronômica faz
parte do calendário permanente
de eventos do município e, neste
ano, ganhou nova roupagem,
adaptando-se ao momento atual.

Além de se deliciar com os pratos
nos estabelecimentos, o público
terá pela primeira vez, em muitos
deles, a opção de delivery.
A ideia é dar visibilidade ao
turismo local, que representa
6% do Produto Interno Bruto
municipal. “O turismo, como
um todo, foi durante atingido
pela pandemia, mas não podemos esmorecer. Precisamos
reagir, buscar alternativas não
apenas ao turista, mas também
ao próprio petropolitano, que
pode aproveitar para conhecer
o que a própria cidade oferece. Temos uma rede hoteleira
estruturada, capaz de oferecer

experiências fantásticas, e
uma gastronomia reconhecida
internacionalmente. Daí a decisão de manter o Petrópolis
Fondues, Racletes, Caldos
e Cremes. O friozinho desta
época do ano é um convite a
essa aventura gastronômica.
A ação está mantida. Vamos
enfrentar esse momento juntos, buscando oferecer nosso
melhor”, antecipou o presidente do Petrópolis Convention
& Visitors Bureau, Samir El
Ghaoui.
Para participar, nenhum
restaurante precisou pagar taxa
de inscrição. “Desta vez a ação
será, de fato, uma união de esforços para vencermos as barreiras que estamos enfrentando”,
frisou o presidente do PC&VB,
explicando que o principal pré-requisito é o cumprimento das
normas de segurança sanitária
impostas pelas autoridades de
saúde para evitar a propagação
do coronavírus.
A lista completa dos restaurantes participantes e as opções
do cardápio podem ser conferidas no site www.visitepetropolis.com/fondues.
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PROPOSTA

Já que não tem nada que preste
na televisão, que tal se a gente saísse e fosse se divertir
um pouco? - sugere a mulher.
Podemos ir a bares, boates,
beber e dançar a noite toda!!
- Que ótima ideia, querida!
- concorda o marido. - O primeiro que chegar deixa a chave
embaixo do capacho pro outro!
***

CARIDADE

No escritório do advogado, a
viúva ouvia a leitura do testamento de seu ﬁnado marido:
- Sinto muito, mas o senhor
Euclides deixou tudo o que
tinha para a Casa de Caridade
da Viúva Pobre.
- Mas, e eu? - choramingou a
mulher.
- Bem, a senhora era justamente tudo o que ele tinha.

Voltou o futebol no Rio: agora, o Crivella
querer voltar com público já passa do normal.
Não tem a menor condição de aglomerações,
já basta a incompetência administrativa com os
transportes públicos.
A briga agora no Fla é fora do campo. Abel
Braga (foto) se rebelou por que o dirigente falou
que ele deveria estar "bêbado ou drogado" para
dar declarações de que "é normal perder para
o Inter" e que "o Beira Rio é mais bonito que o
Maracanã". Primeiro, ele como funcionário não
pode falar isso mas, "bêbada" deveria estar toda
a diretoria do clube que não mandou ele embora
imediatamente na época.
Foto: divulgação

***

ESPERTEZA

O marido chega de viagem e a
sua ciumenta mulher lhe pergunta :
- O que signiﬁca este cabelo
loiro no seu paletó, Adolfo?
E o marido, tentando se safar,
responde:
- Signiﬁca que você não manda lavar meus ternos desde
quando oxigenava seus cabelos,
querida.

Foto: divulgação

Outra briga fora do campo é contra a TV
Globo. Parece, à princípio, que o Fla vai levando
vantagem e está programando transmitir em seu
próprio canal o jogo do Carioca. É uma vitória para
todos, mas a união dos clubes para que todas
tenham melhor remuneração não parece existir...
Vários times já caíram na real e voltaram a
treinar para seus campeonatos. A própria CBF espera começar o Brasileirão em meados de agosto.
Comenbol também avaliando retorno de seus
campeonatos para setembro. O segundo semestre promete muito futebol em ação.
O campeão inglês nesse ano, após trinta anos
na fila, foi o Liverpool. Realmente um grande time,
que ainda esperamos que venha a bater recordes
até o final dessa temporada.
No espanhol, o Real Madrid tomou a frente e
parece estar melhor, no momento, em relação ao
Barcelona. Ambos os times estão mal, e não vejo
com chances nessa próxima fase da Champions,
que começará em agosto.

CURAU DE MILHO
VERDE EM LATA
Ingredientes: 1 lata de
milho verde (200g peso
drenado), 2 xícaras de
leite, 1/2 xícara de açúcar ou se preferir, 1/2
lata de leite condensado, 1 colher de sopa de
amido de milho (Maizena ou similiares), canela
em pó a gosto, canela
em pau para decorar.

Modo de Preparo: Coloque o milho no liquidiﬁcador, já sem a água.
Junte o leite e bata por 2
minutos. Coe essa mistura e passe para uma
panela apenas o liquido.
Adicione o açúcar e o amido de milho dissolvido em
um pouquinho de água (2
colheres (sopa) de água).

NBA voltando também, mas a nossa NBB
começando planejamentos para a próxima temporada, já que esse ano o campeonato acabou
sem vencedor. Vamos ver quantas equipes vão
sobreviver à pandemia, já que os patrocínios
devem diminuir bastante com a crise econômica.
Misture tudo e leve ao fogo
médio.Mexa sem parar até
levantar fervura.
Depois que levantar fervura, abaixo o fogo e mexa
por mais 15 minutos.
Despeje num refratário,

tigelinhas ou taças individuais. Leve à geladeira e espere ﬁrmar a
consistência.
Ao servir, salpique canela a gosto e decore
com a canela em pau.

Aos poucos vamos voltando ao normal, mas
acredito que será um efeito sanfona, até aparecer
a vacina. Abre um pouco, fecha depois mais um
tempo e volta a briga, assim sucessivamente...
Como diz meu amigo Gil Baiano: "vamu que
vamu..."
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HMNSE recebe tomógrafo de última geração

O

prefeito Bernardo Rossi esteve no
Hospital Municipal Dr.
Nelson de Sá Earp para
vistoriar o novo tomógrafo adquirido pelo
município, por intermédio de verba proveniente
de emenda parlamentar.
O equipamento de última geração vai facilitar a realização de
exames e diagnósticos.
A expectativa é de que,
todos os meses, mais
de 1.200 pessoas sejam
atendidas com o uso do
tomógrafo. O prefeito
ainda conferiu o andamento da fase final da
reforma do novo Centro
Municipal de Ortopedia,
que será inaugurado no
dia 03/07.
A previsão é de que
o novo equipamento já
esteja em operação entre
40 e 60 dias. Além de
se somar ao tomógrafo
que já atende aos pe-

tropolitanos no Hospital Alcides Carneiro, o
equipamento vai ajudar
a redistribuir o acesso a tomografias entre
os distritos, evitando a
sobrecarga e gerando
economia.
“Hoje, quando precisamos de uma tomografia, direcionamos
uma ambulância, com
médico, enfermeiros e
motorista para Correas.
Muitas vezes o que acaba ocupando esses profissionais ao longo de
todo o dia. Com o tomógrafo aqui, além de
reduzir o gasto, ainda
vamos ocupar menos o
tempo desses profissionais, melhorando nossa
capacidade de atendimento”, explicou o diretor geral do HMNSE,
Nilson Wayand.
“A gente também
vai ganha na qualidade
dos exames, também na

Foto: divulgação

Covid 19: cidade terá testagem
em massa usando 62 mil kits

A

clínica médica. Às vezes,
o paciente precisa de um
exame para completar
um diagnóstico ou até
mesmo para ter certeza que pode dar alta,
e muitas vezes precisa
do exame. Ainda vai
ampliar o atendimento
da rede, porque vamos
poder fazer exame de
ambulatório e aí a secretaria economiza na
contratação de prestador de serviço”, res-

saltou a secretária de
Saúde, Fabíola Heck.
Durante a visita ao
HMNSE, o prefeito
ainda aproveitou para
acompanhar de perto os últimos detalhes
da reforma do novo
centro ortopédico, que
vai ajudar a melhorar
o atendimento no hospital municipal, que
já é centro de referência em atendimento de
ortopedia.
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prefeitura anunciou
as novas medidas de
testagem em massa da
população. Os servidores
públicos do município
estão sendo os primeiros
a realizar os testes. Em
relação à testagem no
sistema de Drive Thru,
a prefeitura irá adotar as
seguintes datas: 27/06
-Quitandinha (mesmo
local da vacinação contra
o H1N1), 04/07 (Posse),
11/07 (Alto da Serra),
18/07 (Corrêas), 25/07
(Bingen), 01/08 ( Centro) e 08/08 ( Mosela).
Os bairros foram escolhidos de acordo com
os maiores índices de
casos e óbitos do município. Os usuários serão cadastrados por intermédio
do link disponibilizado
no site da prefeitura e
preencherão dados como

nome completo, CPF e
e-mail. Apenas pessoas
sintomáticas devem se cadastrar, isto é, pessoas que
estejam entre o 8º e 30º
dia após o aparecimento
dos primeiros sintomas.
Todos os resultados serão disponibilizados no
próprio link de inscrição,
em até 48 horas.
Em relação aos testes
que passarão a ser realizados nas nove Unidades
Básicas de Saúde (UBS),
um total de 50 vagas por
semana será disponibilizado para cada unidade,
ou seja, 10 por dia. Usuários poderão escolher a
UBS mais próxima de
casa, ou local de trabalho,
no momento da inscrição.
O cadastro dos usuários pode ser realizado
pela internet na própria
página da prefeitura.

