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PREFEITURA DIZ QUE ESTUDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, BASEADO EM DADOS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO, É “FAKE NEWS”

Com 602 mortes em quatro meses, taxa
de letalidade é superior à média nacional
A Tribuna alerta há tempos sobre a confusão nos dados da covid-19. Os sistemas da Prefeitura e do Estado têm números desconexos, gerando confusão. Mais uma
prova disso se deu ontem: estudo apontou taxa de letalidade de 11% na cidade. A Prefeitura contesta, diz que é de 3%. Os dois índices são superiores à média nacional.

Homens assaltam
joalheria de Itaipava em
plena luz do dia: um
deles estava armado

Dois homens, sendo
um deles armado, assaltaram na manhã desta
quinta-feira (6), uma
joalheria em Itaipava.
Imagens das câmeras
de segurança do esta-

belecimento mostraram
o momento em que um
dos suspeitos entra na
loja, mostra a arma para
a vendedora e leva as
jóias. O caso está sendo
investigado pela polícia.

Última etapa para licitação do restauro do
painel Djanira acontece nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (7) será aberto o
último envelope (com os preços) para
a conclusão da licitação para o restauro
do Painel de Djanira. Três empresas

Polícia Civil apara e corta a venda de
linha chilena: prática é ilegal e dá cadeia
Policiais civis da Delegacia
de Polícia Interestadual – Divisão de Capturas (DC-Polinter) realizaram
uma operação
contra a venda
de “linha chilena” e outros
produtos cuja
comercialização é proibida.
A ação ocorreu
na terça (4) e na
quarta (5).

apresentaram proposta no início do processo, mas duas não passaram pela fase
de habilitação. Aquela que se manteve
na concorrência passou também pela

segunda etapa (com a proposta técnica)
e participa da fase final do processo. Se
a empresa for aprovada também nesta
etapa, haverá a assinatura do contrato.

Governo provisório dá autorização
para mais de 30 escolas particulares
O retorno às salas de aula aconteceu na
segunda-feira (3), mas até o momento, apenas
escolas particulares abriram as portas para
receber os alunos. De acordo com dados da Pre-

feitura de Petrópolis, 32 unidades já obtiveram
o Selo Escola Segura, pré-requisito, conforme
estabelecido em decreto municipal, para o início
do funcionamento adotando o modelo híbrido.

SENSIBILIZAÇÃO SOBRE TRÂNSITO MAIS SEGURO

Emrpesas de ônibus e Câmara Municipal
fazemaçãoparacampanhaMaioAmarelo
Família do
crime: pai e
filho presos no
Capitão Paladini
No início da tarde desta
quarta-feira (28), câmeras
de segurança de uma loja de
eletrônicos na Rua Dezesseis
de Março flagrou uma mulher
furtando aparelhos celulares
da vitrine da loja. O prejuízo foi
calculado em R$ 18 mil.
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