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A Secretaria Municipal 
de Saúde ampliou nesta 
quarta-feira (28) o cadastro 
para a vacinação de pesso-
as acima de 38 anos sem 

comorbidades. O agen-
damento deverá ser feito 
pelo site da Prefeitura e a 
aplicação da vacina será 
realizada a partir de hoje.

Um jovem de clas-
se média, morador do 
distrito de Itaipava, é 
apontado pela Polícia 
Civil (PC) como o chefe 
da quadrilha que rou-
bou cinco joalherias 
em Petrópolis este ano, 
ocasionando um preju-
ízo de R$ 3 milhões. O 
homem, de 24 anos, foi 
preso durante uma ope-
ração policial na noite 
de terça-feira (27), na 
região de Secretário, em 
Pedro do Rio. A ação foi 
em cumprimento a um 
mandado de prisão pre-
ventiva expedido pela 2ª 
Vara Criminal.

Polícia aponta chefe de quadrilha 
que assaltava joalherias: morador 
de Itaipava, jovem e de classe média

Dia dos Pais será celebrado 
de maneira diferente, mas 
expectativa do comércio é boa

Vacinação é ampliada para 
pessoas com 38 anos a 
partir desta quinta-feira

PELA MANHÃ, CINCO HORAS DE FECHAMENTO DA DESCIDA DA SERRA; À TARDE, SUBIDA PAROU

A quarta-feira foi difícil para os 
motoristas que precisam utilizar a 
BR-040. Pela manhã, um caminhão 
carregado de fogos de artifício 
tombou dentro do túnel do Ouriço, 
na descida da Serra. O acidente 

aconteceu na manhã desta quarta-
-feira (28), no km 85 da BR-040, 
sentido Rio de Janeiro, interditando 
totalmente a via por mais de cinco 
horas. À tarde, novo problema, 
desta vez na subida da Serra: a pista 

ficou interditada após uma carreta 
bitrem enguiçar na altura do km 
98, na BR-040, no sentido Juiz de 
Fora. A via foi liberada por volta de 
17h50, pouco mais de 40 minutos 
após a interdição.

Motoristas enfrentam dia de caos:
duas pistas da BR-040 interditadas

O Dia dos Pais é uma 
data que vem cada vez mais 
ganhando relevância entre 
os brasileiros. Neste ano, a 
data será celebrada em oito 
de agosto e o comércio em 
geral já começa a apostar suas 

fichas em um crescimento nas 
vendas, principalmente porque 
as pesquisas mostram que a 
maioria da população (61%), 
pretende comprar um presente 
e celebrar a data mesmo que de 
maneira diferente do habitual.

Prepare-se para o frio: pode ter até geada nos próximos dias
O mês de julho 

termina com a chega-
da de uma frente fria 
a partir desta quarta-
-feira (28), que vai 
derrubar as tempe-
raturas na cidade. A 
previsão é da tempe-
ratura mínima fican-
do em torno de 4ºC e 
com condições favo-
ráveis a ocorrência de 
geadas nos próximos 
dias. Também haverá 
rajadas de vento forte, 
a partir da madru-
gada de quarta e se 
estendendo durante a 
quinta-feira (29).

Amanhã, quinta-feira, 29 de julho, que mar-
ca a data do nascimento da princesa Isabel, às 
16h, o canal do Museu Imperial no YouTube 
exibirá a segunda live do evento “Isabel Chris-
tina: 175 anos”.

Museu Imperial destaca, 
em evento virtual, os 175 
anos da Princesa Isabel

Volta às aulas presenciais, 
desordem urbana e frente fria 
em pauta no Estúdio Tribuna 

O pocast tem os seguintes temas: retomada das aulas 
na rede municipal; o atual estado do Terminal Rodoviário 
do Centro e, ainda, a nova frente fria que atinge a cidade.

Audiência: 409.902 (usuários)
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