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Detran não emite carteira e 200 mães da região não 
conseguem visitar filhos que estão presos no Rio

preSIdeNte do der-rj dISSe que A obrA ComeçA em mArço: Será que AgorA vAI?

O Detran suspendeu a emissão de 
carteirinha de visitante da Secretaria de 
Administração Penitenciária (SEAP), em 

outubro do ano passado. Sem essa identi-
ficação, as mães ficam impedidas de levar 
roupas, material de higiene e até alimenta-

ção para os filhos detentos. A Associação 
de Mulheres Guerreiras (Amugue) está 
acompanhando a situação.

Câmara Municipal define 
comissões temáticas: veja 
quem cuidará de cada assunto

Nova promessa para a reconstrução da Serra Velha
As obras de revitalização na 

Serra Velha da Estrela (RJ-107) 
devem começar em dois meses, 
informou o presidente do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem 
do Rio de Janeiro (DER-RJ), Luiz 
Roberto Pereira de Souza, em 
reunião com o deputado Sérgio 
Fernandes (PDT), nesta quinta-feira 
(21). O órgão já iniciou o processo 
licitatório, com projeto que inclui 
pavimentação, drenagem, recuos 
de acostamento e sinalização entre 
o trecho da Fábrica de Pólvora do 
Ministério do Exército e o Conjunto 
Residencial Grão Pará.

A Secretaria de Saúde 
autorizou a compra de novos 
testes rápidos de antígeno. O 
exame vai agilizar o fluxo de 
internação dos pacientes com 
covid-19, já que o resultado 
fica pronto em 90 minutos. 
Os novos testes serão usados 

especificamente em pacientes 
sintomáticos que aguardam 
internação no SUS. O teste 
deve ser aplicado entre o 
terceiro e o sétimo dia de 
sintoma, já que possui alta 
sensibilidade para pacientes 
com alta carga viral.

Novo teste rápido dá 
resultado sobre covid 
em até 90 minutos

problemA ACoNteCe há meSeS, de ACordo Com ASSoCIAção que preStA ASSIStêNCIA

Uma operação das policiais Civil e Militar resultou na prisão de dois homens que aplicavam golpes pela OLX e pelo crime de 
tráfico de drogas. A ação aconteceu na quinta-feira (20) no Bingen. Os suspeitos, ambos com 24 anos, são moradores da cidade 
de Cuiabá, no Mato Grosso. Eles ainda ofereceram a quantia de R$ 15 mil para não serem levados para a delegacia. Os agentes 
contaram que os suspeitos confessaram que aplicavam os golpes pela internet para movimentar o tráfico de drogas da região.

 No último dia 10 de janeiro, 
a comerciária Patrícia Melo, de 
42 anos, foi constrangida por um 
dos funcionários do restaurante 
da Bohemia, no Centro, ao ser 

identificada na comanda como 
“moça do peitão”. O caso de des-
respeito teve grande repercussão 
e foi repudiado por pela Coletiva 
Feminista Popular.

Constrangimento em bar 
é repudiado por entidades

Fique atento: segunda fase 
para pré-matrícula na rede 
estadual de ensino começa 
na próxima segunda-feira

Sem limite e sem noção:  traficantes são presos por 
golpe em internet e ainda tentam subornar policiais

Audiência: 329.307 (visitantes  únicos/mês)
ref: dezembro/2020

edIção de hoje

http://tribunadepetropolis.com.br/classificados
http://www.tribunadepetropolis.com.br
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/6-milhoes-de-alunos-sem-internet-no-pais-petropolis-teria-48-mil-estudantes-nesta-situacao/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/com-servico-de-emissao-da-carteira-suspenso-maes-estao-ha-meses-sem-conseguir-visitar-familiares-nos-presidios/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/com-servico-de-emissao-da-carteira-suspenso-maes-estao-ha-meses-sem-conseguir-visitar-familiares-nos-presidios/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/prefeitura-compra-novos-testes-rapidos-contra-covid-resultado-sai-uma-hora-e-meia-apos-exame/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/camara-define-comissoes-permanentes/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/segunda-fase-de-pre-matriculas-na-rede-estadual-comeca-no-proximo-dia-25-saiba-como-fazer/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/policias-civil-e-militar-prendem-homens-que-aplicavam-golpes-em-site-de-vendas-suspeitos-tentaram-subornar-agentes-com-r-15-mil-para-nao-serem-presos/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/comissao-dos-direitos-das-mulheres-e-coletiva-feminista-repudiam-constrangimento-sofrido-por-uma-mulher-em-restaurante/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/em-reuniao-com-deputado-presidente-do-der-promete-obras-na-serra-velha-em-marco/

