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Criado em 2018, o Centro 
Integrado de Operações de 
Petrópolis (CIOP) pode ser 
transferido de local. Atualmen-
te, a unidade está instalada em 

uma sala no Centro de Cultura 
Raul de Leoni, mas a Prefeitura 
estuda colocar o CIOP em outro 
prédio. Entre as possiblidades 
está a sede da Defesa Civil.

Uma cena no mínimo 
inusitada foi flagrada pelas 
câmeras de segurança na 
Rua Cuba, no Quitandi-
nha, nesta semana. Um boi, 
visivelmente estressado, 
destrói um carro que estava 
estacionado na calçada. No 
momento do “ataque de 
fúria”, não havia ninguém 
no veículo. Não é possível 
ver se o animal se feriu. As 
imagens foram gravadas na 
tarde de segunda-feira (18) 
e mostram o boi e uma vaca 
andando pela rua. É possí-
vel ver cordas amarradas 
nos pescoços dos animais, 
indicando que eles fugiram 
de algum lugar.

Em dia de fúria, boi quebra automóvel em 
rua do Quitandinha: a cena inusitada foi 
registrada por câmeras de monitoramento

Atleta petropolitano de jiu-
jitsu precisa de  apoio para 
disputar Pan-Americano

Centro de Operações 
pode ser transferido para 
a sede da Defesa Civil

EM DEZ MESES, FORAM EMITIDAS 261 INTIMAÇÕES E 143 AUTOS DE INFRAÇÃO

Desde o início da pandemia da co-
vid-19, em março de 2020, a Prefeitura 
de Petrópolis já recebeu 2.754 denúncias 
sobre aglomerações e descumprimento 

das normas sanitárias em estabeleci-
mentos comerciais. Nesses 10 meses, 
foram ao todo 261 termos de intimação, 
143 autos de infração, 16 interdições e 

36 termos de apreensão. Só nessas duas 
semanas de janeiro de 2021, a Prefeitura 
já recebeu 24 denúncias – sendo a maio-
ria delas de aglomerações.

Prefeitura já recebeu quase 3 mil 
denúncias de festas e aglomerações 

O atleta petropolitano João 
Carlos, mais conhecido como 
Aldo Júnior, precisa de ajuda 
financeira para conseguir 
disputar o Pan-Americano 
de Jiu-Jitsu da South Ameri-

can Federation (SJJAF) que 
acontecerá nos dias 30 e 31 de 
janeiro, em Deodoro, no Rio. 
O atleta precisa da quantia de 
R$150 para poder arcar com 
os custos de alimentação.

Fila impressiona: 100 pessoas buscam oito vagas em lanchonete da 16 de Março
Até às 11h des-

ta quarta-feira (20), 
mais de 100 currícu-
los já haviam sido re-
cebidos pelo monitor 
de uma loja de uma 
rede de fast-food, lo-
calizada no centro da 
cidade. E uma exten-
sa fila de candidatos 
se formou do lado de 
fora aguardando a 
vez de entregar os da-
dos para uma opor-
tunidade. De acordo 
com o estabelecimen-
to, serão oferecidos 
de 6 a 8 vagas para 
atendentes da rede.

Os beneficiários do programa Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSEE) da Enel Distribuição Rio de-
vem procurar uma unidade do Centro de Referência e 
Assistência Social (CRAS) para realizar a atualização 
de seus dados no Cadastro Único (CadÚnico). 

Beneficiários da Tarifa  
Social de Energia têm que 
atualizar cadastro no Cras

Primeira parcela do IPVA 
para veículos com placa final 
zero vence nesta quinta-feira
O primeiro vencimento do calendário do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021, para veículos com 
final de placa zero, será nesta quinta-feira (21/01). Nesta data, os 
proprietários terão que pagar a primeira parcela do valor integral.
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