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Policial atira em cinco pessoas durante 
chá de fralda, incluindo uma grávida

OITO MOTOS E CARRO FORAM RETIRADOS DE CIRCULAÇÃO, E DROGAS FORAM APREENDIDAS

Um sargento lotado no 26º Bata-
lhão de Polícia Militar (BPM) atirou 
em cinco pessoas que estavam em 
uma festa – chá de fraldas – no Meio 
da Serra, no domingo (26). Entre as 
vítimas está a grávida, de 19 anos, 

que tinha organizado a confraterniza-
ção. Ela está internada na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 
Alcides Carneiro (HAC). O policial 
não está preso. Ele está em casa, na 
mesma região, sob escolta policial. De 

acordo com os moradores, o PM esta-
va alcoolizado quando fez os disparos. 
A festa acontecia perto de um bar e os 
participantes do evento estavam na rua 
quando o policial chegou atirando. No 
total foram 15 disparos.

Sindicato vai percorrer os 
terminais para ouvir demandas

Forças de segurança ajudam a resgatar a 
ordem urbana no Centro e em Cascatinha

Com o objet ivo 
de ordenar o trânsito 
e coibir o tráfico de 
drogas, a PM junto 
com a Prefeitura de 
Petrópolis criaram o 
projeto Praça do Bem. 
As primeiras opera-
ções  aconteceram 
neste fim de semana 
no Centro da Cidade e 
em Cascatinha. Motos 
irregulares e drogas 
foram apreendidas na 
ação. A primeira ope-
ração resultou na pri-
são de dois homens.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou 
por meio de nota que irá abrir inquérito para investigar 
a conduta do sargento. A Polícia Civil, por sua vez, 
pediu acesso às câmeras de segurança da área.

PM abre inquérito para 
investigar o caso e Civil pede 
acesso às câmeras da região

JOVEM DE 19 ANOS ESTÁ INTERNADA NA UTI DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO,  E SARGENTO NÃO FOI PRESO: FICOU EM CASA SOB ESCOLTA

Depois de três dias, brigadistas conseguiram controlar os focos de incêndio florestal na região de Secretário, 
no distrito de Pedro do Rio. O fogo começou na sexta-feira (24) e foi extinto no fim da tarde de domingo (26). 
Uma área de 238 hectares foi consumida pelas chamas. Audiência: 593.205 (usuários)
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EDIÇÃO DE HOJE

O cadastro para vaci-
nação contra covid-19 de 
adolescentes com 13 anos 
ou mais, sem comorbida-
des pode ser feito a partir 
desta terça-feira (28). Na 

quinta-feira (30), é a vez 
dos adolescentes com 12 
anos. O cadastramento 
é obrigatório e deve ser 
feito no site da Prefeitura 
de Petrópolis.

Cadastro para vacinação 
de  adolescentes  com 
13 anos começa hoje

Instituto Histórico de 
Petrópolis inaugura sede 
própria na Rua TeresaIncêndio em vegetação de Secretário, no distrito de 

Pedro do Rio, é controlado após três dias de combate

O Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes 
Rodoviários de Petrópolis 
retornou com o projeto 
Sindicato Itinerante. Nesta 
segunda-feira (27) a equi-

pe do Sindicato visitou o 
Terminal do Itamarati para 
conversar com os rodoviá-
rios, a ação tem o objetivo 
de aproximar o Sindicato 
dos trabalhadores.
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