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Quase três anos depois, filha acusada 
de matar a mãe aguarda julgamento

PETRÓPOLIS É A CIDADE COM O SEXTO MAIOR PREÇO ENTRE OS MAIORES MUNICÍPIOS DO ESTADO, SEGUNDO ANP

Preço do gás de cozinha sobe sem 
parar e já chega a custar quase R$ 100

A jovem Paloma Botelho Vasconcelos e o 
então namorado Gabriel Molter Neves ainda 
aguardam na prisão o julgamento pelo assassi-
nato da comerciante Dircilene Botelho Garcia. 

O crime aconteceu em outubro de 2018 na casa 
da família, na região do Bingen. Paloma, a fi-
lha, e Gabriel, o genro, são acusados de matar 
Dircilene asfixiada dentro do quarto.

Após um novo reajuste de 5,9% anunciado pela Petrobras, na última sexta-feira (11), o valor do gás de cozinha de 13 quilos se aproxima dos R$ 100 em Petrópolis. 
Com altas consecutivas do produto, só este ano, o preço pago pelo consumidor passou de R$ 85 no início de junho para R$ 95 esta semana.

ÍNDICE É REFERENTE À PRIMEIRA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID

 O boletim epidemioló-
gico da Secretaria de Saúde 
mostra que segue caindo a 
ocupação de leitos de UTI 
e de enfermaria, com índi-
ces de 35,42% e 24,68%, 
respectivamente. Mais dez 
mortes foram confirmadas.

Pesquisa diz que 84% dos servidores 
estaduais da Educação foram imunizados

Já não bas-
tasse as horas 
perdidas aguar-
dando pelos 
ônibus dentro 
do Terminal 
Rodov iá r io 
de Corrêas, os 
usuários ago-
ra também são 
atormentados 
pelos pombos.  
As aves estão 
por todo canto, 
sujando o espa-
ço e a cabeça 
das pessoas.

O Sindicato dos Tra-
balhadores em Transporte 
de Cargas de Petrópolis 
quer que a Prefeitura altere 
os critérios para a vacina-
ção contra a covid-19 dos 
motoristas de caminhão. A 

categoria pede a inclusão da 
comprovação da atividade 
para que o profissional possa 
ser imunizado. A regra ado-
tada pelo governo municipal 
é a apresentação apenas da 
Carteira de Habilitação.

Boletim mostra 
queda da taxa 
de ocupação dos 
leitos na cidade

Com duas semanas de reboque, nada mudou: 
carros e até carcaças seguem largados nas ruas

Na quarta-feira, a Tribuna mostrou 
que o presidente da CPTrans gravou 
um vídeo, divulgado nas redes sociais 
da Prefeitura, dizendo que a prioridade 

do serviço de reboque, que funciona há 
duas semanas, era para tirar carros aban-
donados da rua - mas o pátio do Morin 
estava completamente vazio.  Nesta 

quinta, a contradição foi constatada pe-
los leitores da Tribuna: em vários pontos 
da cidade, carros abandonados e até 
carcaças continuam largados nas ruas.

Sindicato do transporte 
de carga pede prioridade 
na vacinação para 
quem está trabalhando

Pombos continuam tirando o sossego
de quem espera ônibus nos terminais
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