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Em apenas 20 dias, foram 
realizados 4.983 testes de 
covid na cidade.  E pare-
ce muito, mas não é, não. 
Pelas filas nos pontos de 
apoio, como a UPA Centro, 

esse número pode estar 
muito defasado, afinal, 
seriam 250 testes apenas 
por dia em toda a rede. Pela 
quantidade de pessoas nas 
filas é muito, muito maior. 

O Palácio Quitandi-
nha, um dos principais 
cartões postais de Petró-
polis, também poderá ser 
o principal espaço de cul-
tura, gastronomia e lazer 
da Região Serrana. É o que 
garante a Fecomércio-RJ, 
que anunciou a revita-
lização do espaço para 
ter início ainda em 2022. 
Apesar de não divulgar 
muitos detalhes do projeto 
de revitalização, a Feco-
mércio promete uma gran-
de intervenção no Palácio 
Quitandinha. Entre as 
medidas de melhorias, está 
a reativação da cozinha 
do antigo hotel-cassino.

Cozinha do hotel-cassino do Palácio 
Quitandinha será reativada neste ano Autor de maus-tratos a animais 

terá que pagar pelo tratamento 

Quase 5 mil testes em 20 
dias, postos têm filas e 
internações aumentam 

TECNOLOGIA

Um empreendimento de duas cons-
trutoras da cidade deu início à criação 
de um Centro Tecnológico, que vai 
abrigar cinco prédios, lojas e salas co-

merciais, um apart hotel e apartamentos 
residenciais à beira do lago Quitandi-
nha. Segundo o diretor da Engeprat 
(que ao lado da construtora Solidum 

está por trás do projeto), Luiz Fernando 
Gomes, o objetivo é atrair empresas 
do setor de tecnologia para a cidade, 
além de gerar empregos qualificados. 

Novo Centro Tecnológico 
no Quitandinha deve gerar 
mais de 1 mil vagas de trabalho

A prefeitura tem 30 dias 
para regulamentar nova 
lei municipal que pune 
autores  de maus-tratos 
com animais em Petró-
po l i s  das  despesas  de 

assistência veterinária e 
outros custos no atendi-
mento das vítimas.  A Lei 
nº 8.267 foi promulgada 
pela Câmara de Vereado-
res no dia 20 de janeiro. 

Distrito da Posse está perto de ganhar uma Casa Lotérica
O processo licitatório aberto 

pela Caixa para a implantação 
de uma agência Lotérica no 
distrito da Posse está perto de 
ser concluído e ter um vencedor 
anunciado. O processo aberto 
no início do mês contou com 45 
propostas e a classificada para 
levar o pregão eletrônico foi 
a de Thiago Pereira Marques, 
no valor de R$ 349.990,01. Na 
sexta-feira (21), a proposta que 
passa pela fase de habilitação, foi 
“classificada” pela Caixa. Caso 
toda a documentação seja aceita 
pela CEF, a previsão é de que a 
nova lotérica esteja operando 
dentro de um prazo legal de 120 
dias, ou seja, até o mês de maio. 

Devido ao crescente número de casos de covid, a Secre-
taria de Saúde aumentou a oferta de vagas dos leitos clínicos 
e de UTI disponíveis para a rede SUS. Até a tarde desta se-
gunda (24), havia 74 pessoas internadas por conta da doença, 
sendo 44 o número de pessoas internadas em leitos clínicos 
e 30 em UTI, somando hospitais particulares e públicos. 

Nova onda de internações 
leva Prefeitura a reabrir  
leitos na rede privada 

Multa de R$ 800 para quem for 
flagrado pichando em Petrópolis

A lei federal para coibir as pichações e punir seus autores já prevê 
a prestação de serviços comunitários e até o “recolhimento domici-
liar” . Mas, daqui há três meses entra em vigor, em Petrópolis, um 
novo dispositivo legal para coibir as pichações, tanto em prédios 
públicos quanto em imóveis privados. A Lei municipal 8.262/22, 
que foi promulgada no dia 20, estabelece multa de até 200 Ufirs, 
ou seja, R$ 800, para quem for flagrado cometendo o crime. 
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