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Cidade teve média de seis mulheres
vítimas de violência por dia em 2020
DADOS DIVULGADOS PELO INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA CHAMAM A ATENÇÃO PARA OUTRO FLAGELO SOCIAL DA CIDADE

Dados do Dossiê Mulher 2021, divulgados nesta segunda-feira (18) pelo
Instituto de Segurança Pública (ISP)
do Rio de Janeiro, apontam que 2.368
mulheres foram vítimas de algum tipo
de violência no ano de 2020, em Petró-

polis. O documento aponta uma leve
queda nos casos em relação ao ano de
2019, quando 3.003 mulheres foram
vítimas de violência. Considerando
os cinco tipos de violência previstos
na Lei Maria da Penha, em Petrópolis,

a maior parte das vítimas registrou
crimes relacionados à Violência Psicológica, sendo 778 casos deste tipo.
Em seguida, está a Violência Física,
com 744 casos e a Violência Moral,
com 607 casos.

Prepare o casaco: chuva e
frio devem continuar até a
quarta-feira em Petrópolis

De acordo com aviso meteorológico a previsão
é de que a chuva continue até quarta-feira (20),
com maiores condições de ocorrência de chuva
intensa na terça-feira (19) no município.

BINGEN, QUITANDINHA E CORRÊAS APRESENTARAM OS VALORES MAIS ALTOS DA CIDADE

Ação solidária: moto clube
tem arrecadação recorde
de alimentos para instituições

Abastecer segue sendo artigo de luxo:
preço chega a R$ 7,20 em três bairros

A gasolina já chega
a R$ 7,20 em alguns
postos de Petrópolis. É
o que indica a pesquisa
realizada pela Agência
Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente à semana de 10
a 16 de outubro. Dos
18 postos pesquisados
na cidade, quatro deles
já vendem a gasolina
comum a R$ 7,19. Dois
deles estão no Bingen,
um no Quitandinha e
outro em Corrêas.

Vitória na luta pela vida: após sete meses internada,
paciente deixa hospital e se torna exemplo de supração

No último sábado (17),
o Moto Clube Livres Para
Voar encerrou a sua 21ª
campanha Moto Romaria de arrecadação de alimentos, em Petrópolis.

CIEE tem 36 vagas para
quem está começando:
Estágio e Jovem Aprendiz

Homenagem reúne diversas
autoridades no Vale das Videiras

A homenagem aos 90
anos de Teresinha Cunha,
líder comunitária que se
transformou em um ícone
do Vale dos Videiras pela
sua luta pela localidade,
Depois de 208 dias internada, Delfina Canela, de 71 anos, teve alta na última sexta do Hospital Santa Teresa
(HST). Recuperada da covid-19, ela continuará o tratamento em casa com o serviço de home care. Delfina foi a
paciente diagnosticada com o novo coronavírus que ficou por mais tempo internada na unidade.

A campanha, que durou
quatro finais de semana,
arrecadou cerda de 4.500
kg de alimentos que foram
doados para cinco instituições petropolitanas.

reuniu lideranças políticas.
Posaram para foto o deputado Rubens Bomtempo,
os vereadores Yuri Moura
e Júnior Coruja e o prefeito
interino Hingo Hammes.
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