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Defensoria denuncia falta de médicos em pelo 
menos nove postos de saúde da Prefeitura

AO TODO, 25 PESSOAS MORRERAM APÓS CONFRONTO NA FAVELA DO JACAREZINHO

Há, pelo menos, nove unidades de saúde 
básica que estão sem atendimento médico. A 
informação é do 8º Núcleo de Tutela Coletiva 

da Defensoria Pública em Petrópolis. As de-
fensoras Renata Duarte Pereira Freire e Silva 
e Andrea Vidal Gomes de Castro fizeram 

uma recomendação à Prefeitura solicitando 
a recomposição do quadro de profissionais 
nas unidades e a melhora no atendimento.

Em reunião com representante
da Prefeitura, empresários 
relatam preocupação com vacina

Policial petropolitano é morto em operação no Rio
O policial civil morto 

durante uma operação na 
comunidade do Jacarezinho, 
na cidade do Rio de Janeiro, 
na manhã de quinta-feira 
(6), era petropolitano. André 
Leonardo Mello Frias, de 
45 anos, era inspetor e es-
tava lotado na Delegacia de 
Combate às Drogas. Ele foi 
atingido com um tiro de fuzil 
na cabeça pouco depois do 
início da operação, quando 
tentava retirar uma barricada 
instalada pelos criminosos 
para tentar impedir o acesso 
dos agentes na comunidade.

C o m e ç a r a m  à s  9 h 
desta sexta-feira (7), as 
missas de corpo presen-
te no velório do Padre 
Francisco Montemezzo, 
n a  i g r e j a  d o  A l t o  d a 
Serra .  As celebrações 
acontecem também às 

13h e 14h30, sendo esta 
úl t ima celebrada pelo 
bispo diocesano, Dom 
G r e g ó r i o  P a i x ã o .  D e 
acordo com a diocse, o 
sepul tamento foi  pro-
gramado para o horário 
após a última missa.

Comoção no adeus ao 
Padre Francisco na 
igreja do Alto da Serra

ENCONTRAR ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA SE TORNOU UM VERDADEIRO DESAFIO PARA MORADORES DE COMUNIDADES

Mais oito mortes foram incluídas nas estatísticas oficiais da Prefeitura de Petrópolis nesta quinta-feira 
(6). Ao todo, 1.015 petropolitanos morreram por conta da covid. A cidade segue tendo uma taxa de letalidade 
acima da média nacional: enquanto o índice em todo o Brasil é de 2,73%, o painel da covid no município 
sinaliza taxa de 3,05%, de acordo com os dados atualizados ontem.

Uma jaguatirica adulta (le-
opardus pardalis) foi flagrada 
atravessando a passagem de 
fauna da BR-040 na altura da 
cidade de Simão Pereira, em 

Minas Gerais (MG). O registro 
foi feito pela câmera de moni-
toramento de fauna silvestre da 
Concer – concessionária que 
administra a rodovia.

Jaguatirica é flagrada 
em passagem de fauna

Não sabe o que comprar  
para o Dia das Mães e está 
em dúvida para o almoço de 
domingo? Clique e veja dicas!

Cenário da pandemia com dados alarmantes em Petrópolis: 
taxa de letalidade continua superior à média nacional
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