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CRIANÇA DE QUATRO ANOS MORREU APÓS SESSÕES DE TORTURA; APURAÇÃO VAI INVESTIGAR SE HOUVE OMISSÃO DO CONSELHO TUTELAR

Relatório de conselheira não apontou
violência no caso de menina torturada
O relatório da conselheira tutelar
Marise Brand não aponta indícios de
violência física na menina de quatro anos,
que foi torturada e morta pelo padrasto,
no Quitandinha. A conselheira ouviu a
mãe da criança em outubro de 2020, após

o Conselho Tutelar receber denúncias
de negligência. A mãe e o companheiro
estão presos acusados de matar a menina.
O crime aconteceu na casa da família na
última quinta-feira (15). Uma apuração, a
pedido do Ministério Público (MP), vai

investigar se houve omissão por parte do
Conselho Tutelar, uma vez que havia denúncias na instituição sobre a família. “As
denúncias que chegaram ao conselho não
relatavam violência por parte do padrasto
ou de qualquer outro membro da família.

Quedas de energia provocadas
por pipas impactaram mais
de 25 mil clientes da região

Um levantamento da Enel aponta que, nos seis primeiros meses deste ano, mais de 258 mil clientes ficaram
sem energia por causa de pipas que atingiram a rede
elétrica. Na Região Serrana, o número ultrapassa 25 mil.

FORAM 116 CASOS LEVADOS ÀS DELEGACIAS DO RETIRO E DE ITAIPAVA NESTE ANO

Homem é preso após cometer
injúria racial contra vigilante
da Caixa Econômica Federal

Cresce em 38% o número de registros
de roubo no primeiro semestre de 2021
A quantidade de boletins de ocorrência de
roubos na cidade teve
um aumento de 38% no
primeiro semestre de
2021 em comparação
com o mesmo período
de 2020. De acordo
com os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio
de Janeiro (ISP), divulgados na terça-feira
(20), as duas delegacias
de Polícia de Petrópolis
– 105ª (Retiro) e 106ª
(Itaipava) – registraram
116 roubos entre janeiro e junho deste ano.

Ballet Stagium comemora 50 anos no Festival Sesc de Inverno

Um homem foi preso
na manhã desta quarta-feira (21) pelo crime de
injúria racial por ofender
um vigilante negro da Caixa
Econômica Federal, na Rua

Mais de 54 mil pessoas
completaram o ciclo de
vacinação contra a covid

Auxílio para empresas de ônibus
e reajuste dos servidores em pauta

Episódio novo do Estúdio Tribuna no ar! Na
terceira edição, Victor Carneiro e Philippe Fernandes
abordam dois assuntos que
foram muito debatidos na
O Festival Sesc de Inverno que vai até o dia 25 de julho, traz diversas atrações de música, dança, exposições
online e presencial nas unidades do Sesc RJ em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Nesta quinta-feira(22),
às 19h, a companhia ballet Stagium, de São Paulo, comemora seus 50 anos, com uma apresentação online.

do Imperador. Segundo a
Polícia Civil, o autor, uma
pessoa em situação de rua,
não aceitou receber orientações para permanecer na
fila e xingou o funcionário.

semana. O auxílio de R$
700 mil mensais da Prefeitura para as empresas
de ônibus e o reajuste dos
servidores públicos municipais foram os assuntos.

EDIÇÃO DE HOJE
Audiência: 409.902 (usuários)
Ref: Junho/2021

