ATÉ QUANDO?

Sexta-feira, 9 de abril de 2021
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MANHÃ DESTA SEXTA, APÓS A AUTORIZAÇÃO PARA MAIS ATIVIDADES FUNCIONAREM, FOI DE MUITO MOVIMENTO, FILA E GENTE SEM MÁSCARA

Mesmo após 36 mortes em uma semana,
governo provisório mantém flexibilização
Filas e mais filas, muita gente na rua e
pessoas ignorando a recomendação para o
uso de máscaras: se a situação já era difícil

de controlar durante as medidas supostamente restritivas, o desafio foi ainda maior
na manhã desta sexta-feira (9). A Prefeitura

ignornou a escalada do número de mortes
em abril e manteve a flexibilização do
“pseudo lockdown” decretado.

Cidade chega a cem
dias sem um prefeito
eleito pelo voto popular
Em meio à mais grave
crise sanitária de sua história, Petrópolis completa,
neste sábado, cem dias sem
um prefeito eleito pelo povo.
O candidato mais votado em
2020, Rubens Bomtempo,
trava uma batalha judicial e

alega que o processo que o
impediu de tomar posse foi
copiado e colado de outra
sentença. Enquanto não há
uma decisão, a cidade segue
governada pelo vereador
Hingo Hammes, de forma
provisória.

Campanha para levar
AO CONTRÁRIO DA OBRA NO PALÁCIO DE CRISTAL, INTERVENÇÃO TEM PLANEJAMENTO
Reforma da Catedral é acompanhada por arqueóloga mais alegria às crianças
Nesta semana começou a
escavação na parte externa da
Catedral São Pedro de Alcântara. A ação é para identificar
o que está causando rachadura
em uma das paredes laterais.
Isso faz parte da revitalização
da igreja e, como o prédio
é histórico, o trabalho está
sendo acompanhado de perto
pela arqueóloga Margareth
Ferreira Di Palma Queiroz. A
presença dela é importante: há
uma preocupação com a existência de possíveis artefatos
arqueológicos.

Finalmente: Prefeitura enfim derruba o muro que
corria risco de desabar há meses na Estrada da Saudade

Uma clínica de estética de
Petrópolis lançou uma campanha solidária nesta sexta-feira
(09). Quem doar duas caixas
de bombons durante todo esse

mês terá desconto na limpeza
de pele. Os doces serão entregues às crianças da Comunidade São Luiz, assistidas pelo
projeto Criança Feliz.

Gasolina fajuta do Leme
ao Pontal: ação conjunta
lacra bombas de combustível
em seis bairros da capital
Instituições voltam a entrar
em guerra: Bolsonaro acusa
STF de militância política

A Secretaria Municipal de Obras interditou os na manhã desta sexta-feira (09) os dois sentidos da rua Estrada da Saudade,
na altura do nº 1.213. Uma obra de demolição de um muro para afastamento do risco de desabamento está em andamento
no local. A passagem de pedestres e veículos estará restrita durante o processo de demolição. A situação era perceptível e
causava preocupação em quem usava a via, importante para o escoamento do tráfego entre o Centro e os distritos.
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