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Moradores do Vicenzo Rivetti querem 
retomada das obras de creche e PSF

NÚMERO FOI DIVULGADO PELA PREFEITURA: DE TERÇA PARA QUARTA-FEIRA, HOUVE 370 NOVOS PEDIDOS DE EXAME

Mais de quatro mil pessoas aguardam 
resultado do exame de covid na cidade

Moradores do Conjunto Habitacio-
nal Vicenzo Rivetti estão pedindo a 
retomada das obras do Centro de Educa-
ção Infantil (CEI) e a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) do local. No ano passado, 
a gestão anterior da Prefeitura anunciou 
que a previsão de inauguração seria na 
primeira semana de dezembro.

Mais de quatro mil pessoas aguardam o resultado do exame de covid-19 na cidade. O número impressionante foi divulgado pela Prefeitura na noite de quarta-feira (20) e 
faz parte dos boletins diários com dados sobre a evolução da doença na cidade. De terça para quarta-feira, houve um aumento de 370 novos pedidos de exame para detecção.

TERCEIRO TUMOR MALIGNO MAIS FREQUENTE ENTRE AS MULHERES

O Ministério Público do 
Rio de Janeiro instaurou 
dois procedimentos para 
acompanhar e fiscalizar a 
execução do cronograma e 
do plano de vacinação con-
tra Covid-19 em dois grupos 
considerados prioritários.

Janeiro Verde: prevenção é a maior 
aliada contra câncer do colo de útero

As falhas 
e oscilações 
no forneci-
m e n t o  d e 
energia elétri-
ca continuam 
trazendo pre-
juízos para as 
indústrias de 
Petrópol is . 
Empresários 
vem relatan-
do problemas 
que prejudi-
cam o funcio-
namento de 
máquinas.

Uma identificação no 
mínimo constrangedora na 
comanda fez com que a co-
merciária Patrícia Melo, de 
42 anos, registrasse queixa 
na Delegacia do Consu-
midor (Decon), contra o 

restaurante da Bohemia, 
localizado no Centro His-
tórico de Petrópolis. Na 
conta, ela foi identificada 
e hostilizada pelos funcio-
nários do estabelecimento 
como “Moça do Peitão”.

MP fiscaliza 
a vacinação 
prioritária 
contra covid

Insegurança em Itaipava: sequestro relâmpago 
perto de banco é investigado pela Polícia

A Polícia Civil está investigando um 
sequestro relâmpago em Itaipava na noite de 
quarta-feira (20). Uma mulher foi abordada 
pelo criminoso quando chegava em casa. 

Ela foi obrigada a percorrer alguns bancos 
e teve R$ 3.450 mil retirados de uma conta 
no Santander. A polícia está analisando as 
imagens das câmeras de segurança da região 

para identificar o homem. Em depoimento 
na 106ª Delegacia de Polícia (DP), a vítima 
contou que estava na ponte do Castelo de 
Itaipava, quando o homem a abordou.

Mulher é constrangida 
no bar da Bohemia; 
caso gera indignação

Indústria de Petrópolis reclama das 
constantes quedas de energia no município
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