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Veículo de grande porte quebra 
no Centro e dá nó no trânsito

RESPONSÁVEL DISSE QUE OFICIOU PREFEITURA E CAIXA,  EM 2020,  SOBRE FALTA DE CONDIÇÕES PARA INAUGURAÇÃO

Moradores alertaram sobre cheiro de 
gás no Vicenzo Rivetti desde janeiro

Depois de três horas com a Rua Mon-
senhor Bacelar, no Centro da Cidade, in-
terditada na altura do Relógio das Flores, 
devido a quebra de uma carreta, 24 linhas 

de ônibus das empresas Petro Ita e Cidade 
Real apresentam atrasos, de pelos menos, 
40 minutos nas viagens. O incidente acon-
teceu na manhã desta quinta-feira (16).

Além de o risco de explosão e da falta de condições para a habitação do condomínio Vicenzo Rivetti terem sido alertados ao governo municipal e à Caixa Econômica Federal desde 
2020, moradores relataram o problema após fixarem residência no local. Eles denunciaram forte cheiro de gás desde o início do ano, além de outras mazelas como infiltrações.

A SENSIBILIDADE DE GIOVANI GARCIA AO REGISTRAR NOIVA EM IGREJA

A partir das 18h30m 
tem início a programação 
com presença do público no 
Festival de Inverno: o Salão 
Nobre da UCP será palco 
do show de três artistas 
locais. Há diversas atrações 
para todos os públicos.

Fotógrafo petropolitano é o primeiro 
entre brasileiros em premiação

O decre-
to com as 
flexibiliza-
ções e me-
didas de en-
frentamento 
a covid-19 
na cidade foi 
prorrogado 
pela Prefei-
tura até o 
dia primeiro 
de outubro. 
Não houve 
alterações 
no texto.

Com base em uma Nota 
Técnica emitida pela Secre-
taria de Estado de Saúde e 
pelo Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro 
(COSEMS), Petrópolis está 

suspendendo, a partir desta 
sexta-feira (17/09), a vaci-
nação contra covid-19 de 
adolescentes com 17 anos 
sem comorbidades. A nota 
técnica foi liberada após 
determinação do Ministério.

A t iv idades 
para crianças e 
música nesta 
sex ta - fe i r a

Três dias após retorno, rede municipal 
de ensino já tem caso e suspeitas de covid

Em  apenas três dias do retorno 
das aulas no modelo híbrido na rede 
municipal, três escolas registraram 
casos confirmados ou suspeitos de 

covid-19. Dois casos foram de alu-
nos, e outro de uma profissional não 
docente que trabalha na unidade. O 
Sindicato Estadual dos Profissionais 

da Educação (Sepe- Petrópolis)  en-
viou um ofício à Prefeitura pedindo 
que haja testagem em massa contra 
a covid-19 nas unidades escolares.

Vacinação está suspensa 
para adolescentes sem 
comorbidades a partir 
de hoje em Petrópolis

Decreto municipal com flexibilizações 
é prorrogado até o início de outubro
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