EX-AMIGOS E AGORA COMPANHEIROS,
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Idosavivereencontroemocionado
com os filhos em Petrópolis
após 50 anos de separação

Corpo de Maxwell é
encontrado na praia da
Reserva,naBarradaTijuca
Após dez dias desaparecido, o Corpo de Bombeiros
encontrou na manhã desta
terça-feira (15) o corpo de
Maxwell Soares da Silva, na
praia da Reserva, na Barra
da Tijuca. A família reco-

nheceu o corpo do rapaz
no Instituto Médico Legal
(IML) nesta tarde. Ele será
sepultado no cemitério em
Petrópolis, mas ainda não
há informações sobre o
horário.

P re f e i t u r a l i b e r a a
realização de eventos
corporativos em Petrópolis

Há 50 anos, dona Maria da
Conceição Marques dos Santos
esperava dia e noite pelo momento
em que reencontraria seus filhos.
Tirada do convívio da família e

internada em um hospital psiquiátrico, a história da idosa mobilizou
as equipes da residência terapêutica em Petrópolis, lar da Dona
Maria da Conceição há três anos.

O reencontro entre mãe e filhos
aconteceu finalmente na manhã
chuvosa desta terça-feira (15), com
direito a bolo, parabéns, abraços
apertados, sorrisos e lágrimas.

Obras na UPA de Cascatinha começam na próxima
semana. Unidade deve reabrir com atendimento normal
As obras na
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA)
de Cascatinha devem começar na
próxima semana. O
espaçoe, depois de
concluídos os trabalhos, deverá ser
reaberta com atendimento normal e
não mais como UPA
Vermelha, exclusiva
para internação de
pacientes com Covid-19. O anúncio
foi feito pelo prefeito
Bernardo Rossi na
manhã desta terça-feira (15), em visita
à unidade.

A Prefeitura de Petrópolis deu mais um passo no processo de flexibilização das atividades na cidade, liberando,
agora, a realização de eventos corporativos, como congressos, convenções, seminários, workshops, simpósios, mesa
redonda, e feiras. A autorização foi publicada no Diário
Oficial do Município do dia 11 de setembro, que foi publicado na internet nesta segunda-feira (14), e já está em vigor.

Solstício do Som terá 50 horas
de transmissão on-line
em cinco dias de festival

DER faz manutenção na Serra Velha, mas licitação para contratar
empresa que vai revitalizar a estrada ainda não tem data
A licitação para a contratação da empresa que fará
a revitalização da Estrada da
Serra Velha ainda não tem data
para acontecer. De acordo com
o Departamento de Estradas
de Rodagem (DER), no momento, está em andamento
o processo licitatório para a
elaboração do projeto básico
para a melhoria da rodovia.
Segundo o DER, esse projeto será submetido aos órgãos
ambientais e de preservação,
entre eles o Iphan e o Inepac,
para a obtenção das licenças
necessárias para o início da
obra.

A extensão da 20ª edição do
Solstício do Som, Festival de
Música de Petrópolis, começa nesta terça-feira (15). O
evento terá mais de 50 horas
de transmissão on-line, por
meio do canal do evento no
Youtube, em cinco dias de
festival.
Alguns shows vão ocorrer na
Escola de Música Santa Cecília, sem público e seguindo
todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde
(OMS) contra a covid-19
para músicos e produção.

Também vão participar do
evento remotamente artistas
que nasceram ou já moraram em Petrópolis e que,
atualmente, estão vivendo
em outras cidades, estados
ou países.
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