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ENQUANTO ISSO, O SETOR DE EVENTOS SEGUE SEM REGRAS CLARAS PARA A RETOMADA NA CIDADE

Igrejas, hotéis, bares e restuarantes
podem ter 100% da capacidade
No último dia 18, o prefeito interino Hingo Hammes publicou um novo decreto no Diário Oficial, que flexibiliza a capacidade de público em templos religiosos, em estabelecimentos
como bares e restaurantes e na rede hoteleira. No entanto, o setor de eventos ainda não teve a flexibilização regulamentada para a retomada.

Extra vira Assaí só
em 2022; ainda
não há definição
sobre Petrópolis

Após o anúncio da
transação entre a rede de
mercado Assaí e o grupo
Pão de Açúcar, dono da
rede Extra, na última semana, as negociações ainda
seguem até o fim do ano.

Em uma transação de R$
5,2 bilhões, foram transferidas 71 das 103 unidades.
A lista de quais lojas foram
incluídas nesta transação
só será divulgada após o
fim das negociações.

Obra que aumentou caos será feita à noite,
mas DNIT segue asfaltando durante o dia
Além das obras de recapeamento
da Estrada União e Indústria, feitas
pelo governo federal, os moradores
de Itaipava tiveram que conviver com

Capacidade de investimento continua
abaixo da média estadual, aponta Firjan
O Índice Firjan de
Gestão Fiscal
(IFGF), divulgado nesta
quinta-feira
(21), mostra
que Petrópolis apresentou
bom resultado
na gestão fiscal de 2020,
mas ainda carece de investimentos. A
pesquisa avaliou 77 dos 92
municípios do
estado.

outro problema: obras de manutenção da rede da Águas do Imperador
aumentaram uma situação que já era
caótica. Agora, a concessionária res-

ponsável pelo serviço de água e esgoto
fará as obras durante à noite. Mas o
recapeamento continuará sendo feito
em horário comercial.

Nove das 11 escolas estaduais
voltam às aulas 100% presenciais
A partir da próxima segunda-feira (25),
escolas da rede estadual de educação voltam
a funcionar exclusivamente com aulas presenciais, entre elas, nove das 11 unidades de Petró-

polis (exceto Colégio Estadual Cardoso Fontes
e CEJA). Desde o início da vacinação desse
público, Petrópolis havia vacinado, até a última
quarta-feira, 15.151 dos 23.442 adolescentes.

QUANDO A CAPITAL ALCANÇAR 75% DA POPULAÇÃO IMUNIZADA

Uso de máscaras pode ser liberado
em novembro na cidade do Rio
Inscrições para
Corais dos
Canarinhos
estão abertas
Estão abertas as inscrições para o Curso de Aprendizes do Instituto dos Meninos
Cantores de Petrópolis. Inteiramente gratuito, o curso, que
é parte do projeto ‘Ponto de
Cultura Aprendiz de Canarinho’, tem um ano de duração.
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