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Magazine Luiza está contratando 
para nova loja na Rua do Imperador

“É PRECISO ORGANIZAR VACINAÇÃO COM EFICIÊNCIA, POIS O BRASIL NÃO PODE PERDER MAIS TEMPO”, DIZ PRESIDENTE DA CDL

Comércio espera agilidade e confia 
em vacina para recuperar a economia

Outra grande rede de lojas vai se 
instalar em Petrópolis, e já abriu proces-
so seletivo para as contratações. A rede 
Magazine Luíza está com oportunidades 

para, pelo menos, oito funções para tra-
balhar na nova unidade que será inaugu-
rada na Rua do Imperador. Ainda não há 
informações sobre a data da inauguração.

Entidades que representam o comércio de Petrópolis defenderam, nesta segunda-feira (25), a vacinação como forma de não apenas combater a pandemia do novo 
Coronavírus, mas também garantir a retomada econômica. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL) se posicionou a favor da campanha de vacinação.

PROCEDIMENTO É REALIZADO PELA INTERNET

As linhas de ônibus da 
Petro Ita que estavam fazen-
do ponto no lado par da Rua 
do Imperador, voltam ao 
antigo ponto de embarque e 
desembarque na Rua Paulo 
Barbosa, a partir da próxi-
ma quarta-feira, dia 27.

Começa nova fase da pré-matrícula na 
rede estadual: veja como se inscrever

O Tribu-
nal Superior 
E l e i t o r a l 
(TSE) definiu 
as datas para 
a realização 
das eleições 
suplementa-
res em 2021. 
A  P o r t a -
ria TSE nº 
875/2020 es-
tabeleceu 10 
datas ao lon-
go dos meses 
de março a 
dezembro.

O corpo da advogada Pa-
trícia Sá Fortes, de 51 anos, 
que foi assassinada pelo ex-
funcionário, foi encontrado 
carbonizado pelos policiais 
civis. O homem, que confessou 
o crime, disse que usou restos 

de lixo e pneus para colocar 
fogo na vítima. Patrícia morreu 
estrangulada e esfaqueada pelo 
acusado depois que ele rou-
bou seus pertences, seu carro 
e tentou fazer transferência 
bancária da conta da vítima.

Ônibus voltam 
para a Paulo 
Barbosa a partir 
de quarta-feira

Nova carga de 3,2 mil doses da vacina de Oxford 
chega: imunização segue para grupos prioritários

A Secretaria Municipal de Saúde 
recebeu há pouco a remessa com as 
3.280 doses da vacina Oxford/AstraZe-
neca contra a covid-19. Na manhã desta 

segunda-feira (25), a Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES) iniciou a distribuição 
das doses nos 92 municípios do estado. 
As doses destinadas a Petrópolis foram 

levadas para Teresópolis, e o prefeito 
interino Hingo Hammes e o secretário 
de saúde Aloísio Barbosa Filho foram 
até o município vizinho buscá-las.

Crime bárbaro choca a 
cidade: corpo de advogada 
é encontrado carbonizado

Eleições suplementares podem acontecer 
entre março e dezembro, de acordo com TSE
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