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Hingo proíbe aglomeração no Natal Imperial 
e cobra passaporte em eventos fechados

AOS SÁBADOS, ALGUNS LOJISTAS ESTARÃO COM PORTAS ABERTAS ENTRE 9H E 19H

O prefeito interino Hingo Hammes pu-
blicou um novo decreto em que proíbe a pro-
moção de aglomerações em espaço público 
ou privado durante todo o mês de dezembro. 
E também continua valendo a proibição de 
permanência nas ruas entre 2h e 5h  - o toque 

de recolher. As medidas valem até o dia 31 
de dezembro. O Natal Imperial 2021 que 
começou nesta quinta-feira (2), deve atrair 
400 mil pessoas, e terá que respeitar os pro-
tocolos sanitários de distanciamento social e 
uso de máscaras. De acordo com o decreto, 

a fiscalização fica sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Serviços, Segu-
rança e Ordem Pública (SSOP). Também 
foi publicada pela Secretaria Municipal de 
Saúde uma nota técnica que regulamenta a 
realização de eventos.

Fechado desde 2020 por causa 
da pandemia, Procon de Itaipava 
será reaberto na segunda-feira

Com expectativas de venda, lojas da Rua Teresa 
terão horário diferenciado nos fins de semana

No mês de dezembro, 
as lojas da Rua Teresa 
vão funcionar em horário 
especial aos finais de se-
mana. De segunda à sexta 
as lojas ficam abertas das 
9h às 18h; aos sábados 
alguns lojistas optaram 
por funcionar entre 9h e 
19h, e aos domingos, as 
marcas abrem as portas 
em horários diferencia-
dos para atender a deman-
da daqueles que querem 
antecipar suas compras 
e garantir os presentes 
com mais tranquilidade. 
Clique e saiba a progra-
mação completa.

A P r e f e i t u r a ,  p o r 
meio da Companhia Pe-
tropolitana de Trânsito e 
Transportes (CPTrans), 
solicitou às empresas de 
ônibus reforço na frota 
nas linhas que atuam nas 
proximidades do Natal 
Imperial. A medida faz 

parte do Plano Tático de 
Trânsito e Transportes da 
Companhia, e tem o obje-
tivo de melhorar a fluidez 
no trânsito e logística dos 
moradores da cidade. A 
festa que começou nesta 
quinta-feira (2), vai até o 
dia 9 de janeiro de 2022.

Prefeitura quer reforçar 
frota de ônibus durante 
programação natalina

PESSOAS DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE VACINAÇÃO OU TESTE NEGATIVO PARA EVENTOS QUE NÃO OCORREM AO AR LIVRE

Petrópolis encerra neste sábado (04) a campanha de vacinação antirrábica animal. A aplicação será realizada em onze 
regiões da cidade, em locais fixos e postos volantes. Até o momento foram vacinados 26.194 animais no município, sendo 
20.113 cães e 6.081 gatos. A campanha é realizada por meio da coordenadoria de Vigilância Ambiental do Departamento de 
Vigilância e Saúde. A Coordenadoria destaca que, para a vacinação, os cães e gatos devem ter a partir de quatro meses de 
idade. Pets conduzidos por crianças, debilitados, com diarreia ou vômito não serão vacinados.

Até a manhã desta sex-
ta-feira (03), 13 pessoas já 
foram presas na Operação 
Remate e as diligências 
para o cumprimento de 

mandados de prisão e bus-
ca e apreensão continuam 
sendo realizadas. Ao todo, 
70 policiais participam da 
Operação.

Operação  Remate 
já prendeu 13 pessoas

Termina neste sábado a campanha de vacinação 
antirrábica: confira os locais e os horários de funcionamento

Audiência: 1,5 milhões (usuários)
Ref: Setembro/2021

EDIÇÃO DE HOJE

Balcão de Empregos 
da Prefeitura tem 23 
oportunidades  nesta 
semana: confira as vagas
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