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Um cavalo teve que ser 
sacrificado depois de ficar 
agonizando por mais de 10 
horas em uma área de mata na 
Vila Rica, no distrito de Pedro 
do Rio, na segunda-feira (20). 

O proprietário do animal – um 
adolescente, de 16 anos – foi 
identificado pela equipe da 
Coordenadoria do Bem Estar 
Animal e levado, acompanha-
do do pai, para a delegacia.

Petrópolis é a terceira 
cidade do Estado do Rio de 
Janeiro, pesquisada pela 
Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP), com o valor 
médio mais caro da gasolina. 
De acordo com o último 
levantamento da ANP, feito 
entre os dias 12 e 18 deste 
mês, o litro do combustível 
chegou a R$ 7 em um posto 
no Centro da Cidade. A 
Agência Nacional do Petró-
leo pesquisou 18 postos de 
combustíveis e o valor do 
produto ficou entre R$ 6,69 
a R$ 6,99. A gasolina mais 
cara foi encontrada em um 
estabelecimento na Rua 
Montecasseros.

Medalha de bronze na disputa que 
ninguém quer vencer: Petrópolis tem o 
terceiro maior preço da gasolina no Rio

Com 10 anos, petropolitana 
é  e l e i t a  Miss  Braz i l 
Model Juvenil Turismo

Cavalo é sacrificado 
após agonizar por mais 
de 10 horas no Vila Rica

INFESTAÇÃO DE ERVAS DE PASSARINHO NO CONJUNTO ARBÓREO DA KOELER 

Um dos pontos mais fotografados 
pelos turistas e visitantes de Petró-
polis, o conjunto arbóreo da Avenida 
Koeler com vista para a Catedral São 
Pedro de Alcântara, está morrendo 
pela infestação de ervas de passari-

nho. As árvores de magnólia que já 
chegaram a dar o nome de” Avenida 
das Magnólias” para a Avenida Koe-
ler, hoje disputam espaço com novas 
mudas de replantio. Espécies inco-
muns para o trecho, e que dificilmente 

sobrevivem pela técnica usada para o 
plantio. O engenheiro agrônomo, Rolf 
Dieringer, explica que essas mudas 
usadas no replantio no Centro Histó-
rico muitas vezes não sobrevivem por 
causa da péssima qualidade.

No dia da árvore, cartão postal 
definha por falta de cuidado

O lema da Emanuele 
Silva é “nunca desistir 
dos sonhos”, e foi assim, 
persistindo,  que a modelo 
petropolitana de apenas 
10 anos, venceu a compe-
tição nacional Miss Brazil 

Model, no último sábado, 
em São Paulo. Emanuele 
concorreu com modelos 
mirins de todos os estados 
do país, e recebeu a faixa 
de Miss Brazil Model Ju-
venil Turismo. 

Petrópolis tem a terceira área de proteção mais visitada do Brasil
Nos últimos 13 anos, 

o turismo em áreas pro-
tegidas aumentou mais 
de 300%, chegando a 15 
milhões de visitantes em 
Unidades de Conserva-
ção (UCs) federais em 
2019. E a Área de Prote-
ção Ambiental de Petró-
polis (APA-Petrópolis) é 
um dos três locais com 
os maiores índices de 
visitação atrás do Parque 
Nacional da Tijuca, no 
Rio, e o Parque Nacional 
do Iguaçu, no Paraná. O 
estudo, com dados do ano 
anterior à pandemia, é do 
Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio).

Um ano e seis meses após o início da pan-
demia, Petrópolis continua registrando índices 
superiores à média nacional no que se refere à 
letalidade da covid-19. A taxa no município é de 
3,15%, contra 2,8% da média nacional.

Taxa de letalidade por 
covid em Petrópolis segue 
acima da média nacional

Aluno de Engenharia da 
Computação do Cefet tem 
artigo aceito em simpósio

O aluno, do 6º período do curso, Thalis Duarte 
Galeno, escreveu o artigo “A sketch for the KS test 
for Big Data”, aceito para o evento internacional.
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