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Comércio volta a contratar e tem 
boa expectativa para final de ano

“BLACK FACE” FOI REPUDIADO PELO MOVIMENTO AFRO DA CIDADE; IGREJA DIZ QUE CASAL NÃO TEVE INTENÇÃO DE PRATICAR RACISMO

Fantasia de “nega maluca” em 
festa evangélica causa polêmica

Com o avanço da vacinação contra a 
Covid-19 e a pandemia dando mostras de que 
caminha para o fim, a tendência é de que o co-
mércio varejista de Petrópolis mostre sinais de 

retomada neste fim de ano. Segundo dados da 
Firjan (Retratos Regionais), de abril até agos-
to de 2021, os índices apontam aumento no 
número de novos postos de trabalho formais.

Grupos que representam o movimento Afro em Petrópolis repudiaram o caso de um casal que se vestiu de “nega maluca” ou “blackface” em uma festa na Igreja Evangélica Batista Atitude, no 
último fim de semana. A foto repercutiu nas redes sociais e muitas pessoas criticaram o casal. A “fantasia” é duramente repudiada pelo movimento por trazer a figura estereotipada e ridicularizada.

IC WEEK REÚNE PROFISSIONAIS CONCEITUADOS DA MODA

A notícia sobre o fim 
do Hiper Extra - de 103 
lojas, 71 vão se tornar ata-
carejos Assaí - chamou a 
atenção para um fenôme-
no que já vem ocorrendo 
em grandes centros: o “su-
miço” dos hipermercados.

Estilista de Petrópolis participa 
de megaevento sobre casamentos

A  R u a 
Dom Pedro, 
n o  C e n t r o , 
chegou a ser 
i n t e r d i t a d a 
pela Defesa 
Civil na ma-
drugada deste 
domingo (24) 
após a queda 
de uma árvo-
re.  O órgão 
atendeu a cin-
co chamados, 
entre eles, o de 
uma casa que 
teve o telhado 
arrancado pelo 
vento.d

Por conta do alto índice 
de vacinação, o Estado do 
Rio pode flexibilizar o uso 
de máscaras nos próximos 
dias - projeto nesse senti-
do tramita na Alerj. Mas 
Petrópolis não vai seguir 

esta linha. A prefeitura 
informou que “a máscara 
ainda é item essencial para 
a manutenção dos baixos 
índices de contaminação 
na cidade, assim como a 
vacinação da população”.

Extra e Assaí:
transação que
muda setor
de mercados

Retroescavadeira despenca de morro no 
Itamarati: obra preocupa moradores

Um acidente com uma retroescavadeira 
registrado no início da tarde de domingo 
(24), na Rua Friedrich Korsch, transversal 
à Pedro Elmer, no Itamarati, revelou o que 

pode ser a abertura irregular de uma rua. A 
obra, segundo vizinhos, já ocorre há cerca de 
um ano. O veículo despencou de um morro 
atingindo parte do muro do Clube Palmeira. 

O acidente, que ocorreu por volta de meio 
dia e meia, não deixou feridos. Mesmo sob 
forte chuva, os trabalhos seguiram até o 
início da noite com a retirada de terra.

Petrópolis não vai 
flexibilizar uso de 
máscara: “essencial 
para conter covid”

Ventanina do fim de semana causou 
destelhamentos e derrubou árvore
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