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Uma mãe fraudou o 
documento do filho de 14 
anos, para tentar vacinar o 
adolescente contra a Co-
vid-19, no ponto de vacina-

ção em Itaipava. A mulher 
usou o documento de um 
sobrinho. O pai do adoles-
cente descobriu e denun-
ciou a mulher à Secretaria.

O que era pra durar 
apenas 6 meses já se arras-
ta por mais de dois anos. 
Emerson Barbosa Augus-
to, de 48 anos, aguarda 
a retirada de um cateter 
colocado em um de seus 
rins em 2018. Ano passado 
as cirurgias eletivas foram 
suspensas e nesse ano, 
a desculpa é que não há 
vagas. Em 2018, Emerson 
precisou ser internado 
com urgência no Hospital 
Alcides Carneiro por cau-
sa de uma infecção uriná-
ria. Seu quadro agravou 
após a alta médica e ele 
acabou voltando ao hospi-
tal. Confira toda a história.

Paciente do Alcides Carneiro espe-
ra dois anos por retirada de cateter 
que deveria ocorrer em seis meses

Homem roubou pulseiras, 
cordões e anéis de ouro de 
joalheria na Paulo Barbosa

Mãe frauda documento 
de adolescente para fila da 
vacinação e acaba na DP

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA REGISTROU CRESCIMENTO DE 46% DO ÍNDICE DE ROUBOS

Petrópolis passa por uma onda 
de casos de violência que tem en-
volvido furtos, assaltos e persegui-
ção a criminosos nesses primeiros 
cinco meses do ano. Somente em 
joalherias, foram cinco roubos 

em 2021 - o penúltimo, em maio, 
desencadeou um tiroteio à luz do 
dia no Centro Histórico, deixando 
uma adolescente ferida. Dados 
do Instituto de Segurança Pública 
(ISP-RJ), mostram que de janeiro a 

maio, houve um aumento de 46,4% 
no número total de roubos, com-
parado ao mesmo período do ano 
passado. Com receio de sofrer no-
vos assaltos, empresário investe na 
contratação de segurança privada. 

Aumento da criminalidade força 
investimento na segurança privada

O homem que rou-
bou uma joalheria  na 
Galeria Vila Rica,  na 
Rua Paulo Barbosa, no 
Centro de Petrópolis , 
na manhã de terça-feira 
(22) ainda não foi iden-

tificado. O suspeito le-
v o u  c i n c o  p u l s e i r a s , 
quatro cordões com pin-
gente, três anéis e 25 
brincos de ouro todos 
de 18 quilates; além de 
cinco cordões de prata.

Filme sobre influência germânica e novo Petrópolis Gourmet
Em um cenário atí-

pico para o Turismo, 
vivemos o desafio de 
reinventar e voltar a 
crescer com planeja-
mento, associativismo 
e ideias inovadoras. É 
com essa meta que a 
diretoria do Petrópolis 
Convention & Visitors 
Bureau para o período 
de 2021-2023 fez uma 
reunião de trabalho, que 
também simbolizou a 
posse oficial de diretores 
e conselheiros, nesta 
quarta-feira (23) em 
uma solenidade para 
poucos convidados.

A taxa de ocupação de leitos para pacientes com 
covid-19 no Sistema Único de Saúde está , nesta 
quarta (22/06), em 25,76% em leitos clínicos e 
36,26% em UTIs.  Um óbito, de uma mulher de 54 
anos, foi confirmado nesta quarta-feira.

Boa notícia: ocupação dos 
leitos de enfermaria é de 
apenas 25% na cidade

Detran fará novo mutirão de 
atendimento neste sábado: 
veja como marcar serviço
O Posto de Identificação do Detran, no Hipershopping do 
Alto da Serra, abre neste sábado (26) para novo mutirão. A 
marcação dos serviços deverá ser feita pelo site do Detran ou 
pelo teleatendimento. Veja como fazer no nosso site.
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