CAMPANHA NO SEGUNDO TURNO:
DO PESCOÇO PRA BAIXO É TUDO
CANELA
Quinta-feira, 19 de novembro de 2020
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Petrópolis é a cidade com o maiornúmero de vítimas
de discriminação racial do interior do Estado

Petrópolis é a cidade do interior
do Estado do Rio de Janeiro que
teve o maior número de vítimas de
discriminação racial em 2019. Os

dados fazem parte do primeiro Dossiê Crimes Raciais 2020 do Instituto
de Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro (ISP) divulgado nes-

ta quinta-feira (19). Também fazem
estão neste topo “negativo” da lista:
Teresópolis e a região central de
Niterói.

Candidaturas
coletivas e a nova forma
de fazer política

Pela primeira vez Petrópolis teve uma candidatura coletiva para
concorrer a uma vaga
na Câmara Municipal. A
Coletiva Feminista Popular – formada por quatro mulheres do PSOL
- surpreendeu nas ruas e

COM QUASE 8 MESES DE ATRASO, ÚLTIMAS UNIDADES DO CONJUNTO
HABITACIONAL VICENZO RIVETTI COMEÇAM A SER ENTREGUES

Internações por Covid-19
crescem na cidade

Em apenas 15 dias, o
Hospital Unimed Petrópolis
apresentou alta de cerca de
70% das internações. Em
relação aos casos positivos

Depois de quase oito meses da data estipulada para a entrega das unidades de todo o Conjunto Habitacional
Vicenzo Rivetti, os moradores do condomínio 1 começaram a receber nessa semana as chaves da moradia própria.
Nessa quarta-feira (18), a Secretaria de Obras, Habitação e Regularização Fundiária fez a entrega ao síndico, conselho e moradores do 1º Condomínio. O 2º subsolo será entregue até o dia 27 de novembro.

Campanha de
Multivacinação e
Polio é prorrogada

Termina no próximo dia 27, a Campanha Nacional de Multivacinação e
Pólio em todo o estado do Rio. No início
deste mês, a Secretaria de Estado de
Saúde oficiou todos os municípios para
que a campanha fosse prorrogada até o
fim de novembro, tendo em vista a baixa
procura pela vacina durante o período
inicial da campanha, alguns municípios
tiveram dificuldade em alcançar a meta
de imunização.

nas urnas, conseguindo
2.561 votos. Apesar da
votação expressiva (elas
conseguiram mais votos
que alguns candidatos ao
cargo de prefeito) elas não
conseguiram se eleger,
mas estão na primeira
suplência do partido.

de Covid-19, assim como
ocorreu em agosto, voltaram
a apresentar alta, com média
de cinco pacientes com diagnóstico positivo por dia. .

Transporte inadequado de animais
em viagens de carro pode gerar
multa ao motorista. Fique atento
durante o feriado prolongado
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Quando chega a oportunidade de um feriado prolongado,
pode ser aquela correria para
aproveitar da melhor maneira
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um momento de descanso.
Nestas horas que alguns fazem confusão ao transportar o
melhor amigo.

Adolescente
é assassinado
no Chapa 4

