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A restauração da Catedral São 
Pedro de Alcântara, no Centro 
Histórico começa no dia pri-
meiro de março, sete meses 
após o anúncio da primeira 

grande reforma do prédio. Na 
semana passada os tapumes 
começaram a serem instalados 
e o acesso a igreja já estão fe-
chados para os veículos.

Um vídeo que viralizou 
nesta semana nas redes 
sociais mostra uma mãe 
com o filho, de 2 anos, nos 
braços, atravessando um 
córrego para chegar ao 
outro lado onde fica casa 
da família. Essa mãe é a 
Fabiana Farias da Silva, de 
28 anos, que diariamente 
precisa enfrentar esse desa-
fio para acessar sua casa na 
Manga Larga, em Itaipava. 
Há algumas semanas a 
ponte, improvisada pelo 
seu esposo, desabou. Sem 
ter condições de construir 
outra, a família vem se ar-
riscando para fazer o que 
parece simples.

Cidade invisível: mãe e filho de 
dois anos se arriscam em uma 
ponte improvisada sobre córrego 

Centenas de máscaras são 
jogadas como lixo em 
rua do Bairro Esperança

Restauração da Catedral 
começa em março: toda 
a fachada será reformada

NOVA FASE DA IMUNIZAÇÃO COMEÇOU NESTA QUARTA-FEIRA, COM FILAS NOS POSTOS

O primeiro dia de vacinação contra 
a covid-19 para os idosos entre 85 e 89 
anos começou com filas nas unidades 
básicas de Saúde (UBSs) do Quitandi-

nha e do Itamarati. Os dois pontos vão 
atender diariamente 100 pessoas que 
estejam previamente agendadas. De 
acordo com a Prefeitura de Petrópolis, 

1.733 idosos já se cadastraram no site 
(www.petropolis.rj.gov.br). A vacina-
ção para esta faixa etária acontece até 
o dia seis de março.

Mais de 1,7 mil idosos entre 85 e 89 anos 
já se cadastraram para a vacinação

Uma cena um tanto quanto 
curiosa chamou a atenção 
de moradores que passa-
vam pela Rua Brigadeiro 
Castrioto, localizada no 
Bairro Esperança, na ma-

nhã desta quarta-feira (24). 
Foram encontradas cente-
nas de máscaras descartá-
veis espalhadas por todo o 
local, envoltas em grandes 
sacolas plásticas.

MPF quer R$ 9,5 milhões da Concer para indenizar vítimas da cratera
Com o  f im da 

concessão da Concer 
no próximo dia 28 de 
fevereiro, o cenário, 
que já era incerto 
para as famílias que 
foram atingidas di-
reta ou indiretamen-
te pela tragédia da 
cratera da BR-040, 
em 2017, passou a 
tirar o sono de quem 
ainda aguarda a in-
denização. Das 55 
famílias da região 
do Vale da Escola, 
no local onde abriu 
a cratera,  apenas 
uma foi indenizada. 

O Grupo Executivo (GEX) da Prefeitura, que reúne 
representantes das secretarias do Desenvolvimento 
Econômico, Fazenda, Coordenadoria de Planejamento 
e Gestão Estratégica e Procuradoria, iniciou revisão de 
todos incentivos fiscais vigentes. 

Cerca de 20% das empresas 
beneficiadas com incentivos 
não cumprem contrapartidas

Conselho de Ética da Câmara 
discute pena mais branda para o 
deputado federal Daniel Silveira
Integrantes do Conselho de Ética da Câmara discutem aplicar uma 
punição branda ou até mesmo livrar o deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ) de qualquer censura após os ataques a ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e apologia à ditadura militar.
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