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ÚNICA-FÁCIL ESTUDA IMPLANTAÇÃO DA LINHA, QUE SAIRIA DA GARAGEM DA EMPRESA, NA RUA PADRE SIQUEIRA

Ônibus do Centro para o Rio não está
garantido: decisão deve sair até sexta
Ainda está em fase negociação a implantação de
mais uma linha de ônibus com destino ao Rio de Janeiro, com embarque no Centro da cidade. De acordo
com a empresa Única Fácil, principal responsável

pelas linhas interurbanas para esse destino, a ideia é
Desde o começo da semana, houve especulação
ter três linhas com embarque na garagem da empresa, sobre a implantação das linhas, que já começariam
que fica na Rua Padre Siqueira, no Centro. A infor- a circular nesta segunda-feira, mas a empresa não
mação deve ser confirmada até o fim desta semana. confirmou a informação.

Vacinação faz efeito,
mas Petrópolis ainda
tem média elevada
de mortes por covid

Com o terceiro pior número de mortes desde o início da pandemia da Covid-19 em Petrópolis, o mês de maio mostrou queda nos
números da doença e com isso, um indício de que a vacinação na
cidade começa a surtir efeito. Mas se comparados com a média de
óbitos causados pelo novo coronavírus desde a chegada da doença,
o mês que registrou aumento de 101% no número de falecimentos.

EQUIPAMENTO AJUDA EM OCORRÊNCIAS

Vândalos depredam
aparelho da Defesa
Civil no Morin

As equipes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias atuam para a segurança e manutenção do ponto
de apoio de comunicação por rádio localizado no Morin.
A serviço do órgão, o equipamento que oferece suporte
para interface com os demais setores de segurança em
situações de emergência, tem sido alvo de depredação e
atos de vandalismo. A situação preocupa a Defesa Civil,
tendo em vista que a frequência de rádio é um importante
instrumento para o atendimento a ocorrências.

CHEGADA DE LOTE PERMITIU AMPLIAÇÃO

Vacinação para jovens de
17 anos com comorbidades
começa nesta quarta-feira:
cadastro está aberto no site

Moradores do Vicenzo voltam a sofrer
com falta d’água: empresa é intimada
Moradores do Conjunto Habitacional
Vicenzo Rivetti, no Carangola, voltaram
a ficar sem abastecimento de água nesta
semana. Foram pelo menos dois dias de

sufoco. O Procon Petrópolis intimou a
Águas do Imperador para que esclareça
os motivos. A companhia disse à Tribuna
que problemas nas bombas que abastecem

a região ocasionaram o problema. Desde
o início do mês, os moradores vêm relatando que ficam sem o abastecimento,
algumas vezes, por mais de um dia.

Demolições às margens da BR-040 serão
debatidas hoje na Câmara dos Deputados
A Câmara Federal irá debater várias questões sobre a BR040 em audiência pública nesta quarta-feira, às 9h. Além das
condições e manutenção da via, a pauta inclui o debate sobre a
situação das comunidades no entorno, já que foram ajuizadas

centenas de ordens de demolição de residências na altura de
Petrópolis. Algumas demolições e desalojamentos, inclusive,
já ocorreram, e não há nenhuma previsão de indenização ou
qualquer ação de suporte às famílias afetadas.

Petrópolis Convention &
Visitors Bureau cria Clube de
Vantagens, com descontos,
promoções e benefícios
Um encontro para networking e apresentação
de projetos e parcerias que
preparam o trade turístico
de Petrópolis para o ‘novo
turismo’. Hoteleiros, prestadores de serviços e donos de
bares e restaurantes foram

reunidos nesta terça-feira
(14), no Hotel Pedra Bonita,
para que o Petrópolis Convention & Visitors Bureau
apresentasse os avanços no
setor em um cenário diferenciado que se adapta ainda ao
período pandêmico.
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