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AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO FEZ O LEVANTAMENTO EM MAIS DE 20 MUNICÍPIOS E CONSTATOU COMO ABASTECER PESA NO BOLSO

Petrópolis tem gasolina mais cara
do Estado: média próxima a R$ 7

Governo interino
cancela licitação de
R$ 466 mil por tenda
Levantamento feito pela Agência
Nacional de Petróleo (ANP), entre os dias
11 e 17 de julho, mostra que Petrópolis
tem a gasolina comum mais cara de todo
estado, com a média de venda à R$ 6,77 o
litro. Em um dos 18 postos visitados pela

ANP em Petrópolis, o preço da gasolina
foi registrado a R$ 6,89. A fiscalização
coletou dados de postos de combustíveis
em 24 municípios no Rio de Janeiro. Todos
estão vendendo a gasolina comum com
valor acima de R$ 6 o litro. A ANP visita

semanalmente os postos de combustíveis
nos municípios. Em Petrópolis, o órgão
visitou 18 postos, a média de venda entre
estes é de R$ 6,77 o litro. O preço mais
baixo encontrado em um dos postos foi
de R$ 6,69 e o mais caro foi de R$ 6,89.

CENAS DE VIOLÊNCIA FORAM RELATADAS POR QUEM ESTAVA ESPERANDO ÔNIBUS

A Prefeitura de Petrópolis cancelou a licitação para a
contratação da empresa que
ficaria responsável pela estrutura do ponto de apoio para
atendimento aos pacientes
com coronavírus. O pregão
deveria acontecer no dia 21
deste mês. O investimento

do governo municipal era
de R$ 466 mil e o contrato
tinha validade de seis meses.
O processo licitatório estava
sendo organizado pelo Sehac
– Serviço Social Autônomo
do Hospital Alcides Carneiro
e aconteceria 15 meses após
o início da pandemia.

Desordem urbana causa incômodo e leva medo aos Índices de internação
usuários do Terminal Centro: novo relato de briga por covid voltam a cair
Quem estava aguardando o ônibus no Terminal do
Centro na noite de quinta-feira
(22) presenciou cenas de violência. A confusão começou
por volta das 19h, horário em
que o terminal está lotado de
passageiros. A briga durou
cerca de cinco minutos e segundo os usuários não havia
guardas municipais e nem
policiais militares na hora da
confusão. “O homem parecia
embriagado quando começou
a gritar e a bater nas portas
de alumínio assustando as
pessoas que estavam na fila”,
disse um usuário do transporte
coletivo ouvido pela Tribuna.

Teatro, artes cênicas, conversa e música: confira a programação
do Festival Sesc Rio de Inverno para este fim de semana

A taxa de ocupação de
leitos para pacientes com
covid-19 no Sistema Único
de Saúde está, nesta sexta
(23/07), em 19,40% em leitos

clínicos e 26,14% em UTIs.
Levando em conta toda a rede
de saúde da cidade, incluindo
hospitais públicos e privados,
são 88 pacientes internados.

Firjan: Petrópolis está
entre cidades com projetos
que têm impacto positivo
na Baía de Guanabara
Defesa Civil alerta: final de
semana será de baixa umidade
do ar e risco de incêndios

O Festival Sesc de Inverno promovido pelo Sesc RJ, se encerra neste fim de semana com uma programação
on-line repleta de atrações. No sábado (24), às 11h, o coreógrafo Renato Vieira é a atração do ciclo de entrevistas
com importantes referências das artes cênicas do país, numa transmissão pelo Instagram do Sesc Nogueira. No
mesmo horário, haverá sessão de curtas-infantis com “Eu queria ser um monstro”.
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