CÂMARA NÃO DIVULGA, MAS
CIDADÃOS PODEM SE INSCREVER
PARA FALAR NA TRIBUNA LIVRE
Segunda-feira, 17 de maio de 2021
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INTERVENÇÕES COMEÇARAM EM FEVEREIRO, E ESTÃO SENDO REALIZADAS PELA MITRA DIOCESANA: TRIBUNA ACOMPANHOU DE PERTO

Primeira grande reforma resgata beleza e
história da Catedral São Pedro de Alcântara
Passar pelas avenidas Imperatriz e Koeler e não parar, mesmo
que por alguns segundos, e admirar a imponência da Catedral São
Pedro de Alcântara é uma missão
quase impossível. A igreja, locali-

zada no coração do Centro Histórico de Petrópolis, é um encantador
exemplar da arquitetura neogótica
francesa onde se concentra a fé e
uma história centenária. O prédio,
que faz parte dos clicks diários dos

turistas, há muito precisava de um
cuidado. A fachada pichada e com
marcas de sujeira, já estava escondendo a beleza de um dos pontos
turísticos mais belos e visitados de
Petrópolis.

Produtos caros e exportação
difícil: os principais entraves
para a indústria da região

O encarecimento dos preços da matéria prima e
as dificuldades para a exportação são apontados pelos
empresários da Região Serrana como entraves para
a recuperação industrial em uma pesquisa da Firjan.

TENTATIVAS DE AGLOMERAÇÃO MESMO COM TAXA DE LETALIDADE ACIMA DA MÉDIA NACIONAL

Aulas presenciais voltam nesta
quarta no Colégio de Aplicação
da UCP, após teste negativo

Final de semana deu trabalho para os
fiscais: até festa de casamento foi impedida
Após flagrar uma
festa de casamento com
pista de dança aberta
para mais de 150 pessoas no Castelo de Itaipava, no sábado, fiscais
do município interromperam o evento por
descumprimento dos
decretos municipais.
O estabelecimento foi
multado em R$ 11,5 mil.
Os responsáveis serão
intimados a cumprir horário e capacidade para a
realização de festas. Na
sexta, uma tentativa de
festa em Corrêas também foi impedida.

Mudança de portaria reforça debate sobre preservação

Na última quarta-feira
(12), o Colégio de Aplicação da Universidade Católica de Petrópolis suspendeu
as aulas da turma de 3º ano
do ensino médico após

Aumento de R$ 50 no
Aluguel Social começa a
valer a partir de junho

Após dois meses, ocupação de
UTI cai para menos de 70%

A taxa de ocupação dos
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) da rede pública de saúde exclusivos de
covid-19 está em 69,49%,
de acordo com os dados divulgados pela Prefeitura de
O escritório técnico regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Petrópolis retomou o estudo para
atualização da portaria nº 213/1996 que dispõe sobre o entorno dos bens tombados no município. O projeto divide opiniões desde quando
foi anunciado, em 2019. A preocupação é que a atualização contribua para aumentar a descaracterização de áreas tombadas.

um professor apresentar
sintomas relacionados à
covid-19. Neste sábado, a
instituição informou que o
docente realizou o exame
swab e testou negativo.

Petrópolis no domingo (16).
Desde o dia 12 de março deste
ano, esse índice não ficava
abaixo de 70% na cidade.
No momento, há 138 pessoas
internadas nas UTIs tanto do
SUS quanto da rede privada.
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