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Obras do Dnit aumentam o tempo
de viagens dos ônibus municipais
Os dias de luta para os petropolitanos que
dependem do transporte público continuam.
Não bastasse as recorrentes reclamações sobre uma possível redução na oferta de ônibus

(segundo o Setranspetro, a frota operante é de
80%, chegando a quase 90% nos horários de
pico), agora, os usuários da linha 700 - Terminal Itaipava lidam com o aumento significativo

do tempo da viagem, devido às obras realizadas
pelo Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT), na Estrada União e
Indústria.

Ocorrências com
pipas na rede elétrica
crescem 173% na
Região Serrana

Um levantamento feito pela concessionária de energia
elétrica, Enel, identificou aumento significativo no número
de incidências na rede elétrica de algumas regiões do estado por conta do contato com pipas. Os dados de janeiro a
março deste ano mostram que, entre as áreas mais afetadas,
estão a cidade de Niterói, Campos e a Região Serrana do
estado. O intervalo analisado coincide com o período da
recomendação das autoridades para o distanciamento social
por conta da contaminação do Covid-19.

CPI vai investigar irregularidades
na gestão da covid-19 em Petrópolis

Cuidando do dinheiro! Cefet Últimos dias para conferir o
Petrópolis abre inscrições para ‘Festival Mulheres+ doAudiovisual’
curso de educação financeira
A partir do dia 11 de maio, o projeto de extensão “Educação Financeira”, do Cefet/RJ campus Petrópolis,
oferece um curso remoto e gratuito.
No total, serão nove encontros que visam apresentar a educação financeira
como um instrumento para se obter o
equilíbrio nas finanças. As aulas, que
serão ministradas pelo professor da
unidade Felipe Mondaini, acontecerão às terças-feiras, das 18h30 às 20h.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Adriana Dutra, Viviane Spinelli e Cláudia Dutra são as organizadoras do evento

O “Festival Mulheres+ do Audiovisual”
está na reta final mas, até domingo (18), ain-

da é possível assistir a filmes pela plataforma
do Inffinito Film Festival.

PM prende suspeito de série de
assaltos a pedestres em Petrópolis

Caixa anuncia antecipação de saques da
primeira parcela do auxílio emergencial

Policiais Militares
prenderam na tarde desta quinta-feira(15), um
homem de 29 anos, suspeito de cometer diversos
assaltos na cidade. Os
policiais chegaram até o
suspeito depois dele ter

cometido mais um assalto
na Rua Dr. Nelson de Sá
Earp, no Centro. Já conhecido dos policiais por
suspeita de envolvimento
com o crime, os militares
foram até sua residência,
no Meio da Serra.
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