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Cão espera dona há dez dias na 
porta da antiga Casa Providência

CAPACIDADE PARA EVENTOS É AMPLIADA PARA CINCO MIL PESSOAS,  MAS USO DE MÁSCARAS CONTINUA OBRIGATÓRIO

Passaporte da vacina não será 
exigido para o Natal Imperial

O Whisky, um autêntico vira- lata, mestiço 
de pastor alemão, está à espera de sua dona desde 
o dia 24 de novembro na porta do Hospital Nossa 
Senhora Aparecida, a antiga Casa Providência. 

Dona Lenira precisou ser internada na UTI e o 
cão a seguiu até a unidade de saúde, já que mo-
ram ali pertinho.  Ontem, Dona Lenira melhorou 
e foi transferida para o Hospital Santa Monica.

A obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação ou o resultado do teste negativo para a covid-19 para a entrada em eventos,o chamado “Passaporte da Vacina”,  foi suspensa para o Natal Imperial 
2021. No entanto, permanece a obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto em ambientes fechados como em abertos. A novidade é que foi autorizada a realização de eventos em área externa para até cinco mil pessoas.

MAIOR FESTIVAL GASTRONÔMICO DA REGIÃO PROMETE NOVIDADES

A Casa do Papai Noel – 
montada em um imóvel ane-
xo ao Palácio Sérgio Fadel, 
onde funciona a Prefeitura 
de Petrópolis – será aberta 
ao público nesta sexta-feira 
(3), às 16h, com a chegada do 
“Bom Velhinho”.

Petrópolis Gourmet começa com 25 
restaurantes integrantes e novo formato

Bombeiros 
do 15ª GBM 
fazem buscas 
na tarde desta 
quinta-feira (2) 
por um homem 
que caiu dentro 
do Rio Palati-
nato, próximo 
ao Terminal 
R o d o v i á r i o 
do Centro. De 
acordo com 
informações 
dos bombeiros, 
o socorro foi 
acionado por 
volta de 13h30.

Policiais da 105ª Dele-
gacia de Polícia, com apoio 
do 26º BPM, deflagraram 
no início desta manhã (02) 
a operação Remate, para 
cumprir 35 mandados de 
prisão e 40 de busca e apre-

ensão expedidos pela 1ª 
Vara Criminal de Petró-
polis. Até o momento, 11 
pessoas foram presas por 
suspeita de envolvimento 
com os crimes de homicí-
dio e associação ao tráfico.

Casa de Papai 
Noel abre hoje; 
Túnel de Luz 
neste sábado

Sede da Copa do Mundo de Mountain Bike, 
Petrópolis não tem estrutura para ciclistas

A Prefeitura confirmou na noite de 
quarta (1) que parte da Avenida Barão do 
Rio Branco, onde passa a ciclofaixa, será 
transformada em estacionamento explorado 

pela Sinalpark durante os fins de semana 
de dezembro por conta do Natal Imperial. 
A Associação de Ciclistas de Petrópolis 
(Acipe) informou que já oficiou os órgãos 

responsáveis solicitando esclarecimentos 
sobre a decisão, já que no último dia 23 de 
novembro, a prefeitura assinou uma carta de 
intenção para melhorar a estrutura cicloviária.

Operação da Polícia
Civil prende 11 pessoas
por envolvimento em
crime no São Sebastião

Busca por homem desaparecido 
no Rio Palatinato mobiliza bombeiros
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