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CIDADE

Defesa Civil mantém interdição de sete casas no Vale
dos Esquilos e inclui nova área considerada de risco
A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias manteve interditadas sete das 10 residências esvaziadas logo após o desplacamento

de rochas na região do Vale dos Esquilos, no Retiro, no último dia
21 de outubro. Laudo concluído no fim de semana mostrou que

ainda há risco de novas ocorrências e incluiu novos imóveis, mais
distantes do local da ocorrência, na área a ser isolada.

Corpo de Philippe Guedon,
que morreu nesse domingo
aos 88 anos, é cremado no Rio

O corpo de Philippe
Guedon, que morreu ontem aos 88 anos ao sofrer
um infarto fulminante, será
cremado na manhã desta

ECONOMIA

Depois de quase 3,5 mil vagas de trabalho fechadas, micro
e pequenas empresas dão primeiros sinais de recuperação
Um levantamento do Sebrae Rio mostra que, enquanto a maior parte das empresas
de Petrópolis segue com saldo negativo de empregos, as
micro e pequenas empresas
do município dão sinais de
recuperação, após o período
mais crítico da pandemia:
enquanto elas geraram 175
postos de trabalho em agosto,
segundo mês consecutivo de
saldo líquido de empregos
positivo, as médias e grandes Empresas fecharam 211
vagas com carteira assinada.

ELEIÇÕES 2020: CANDIDATOS A PREFEITO MOSTRAM PROPOSTAS PARA
A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Outubro Rosa em Petrópolis será
encerrado com caminhada virtual

A campanha do Outubro Rosa realizada durante
todo o mês pela Associação
Petropolitana dos Pacientes
Oncológicos (APPO) vai
terminar com chave de ouro.
No próximo sábado (31),
a partir das 15 h, pelo Fa-

Corregedoria
abre investigação
para apurar
conduta de PMs
em abordagem
no Carangola
A Corregedoria da Polícia Militar abriu investigação
para apurar a conduta de
policiais em uma abordagem no Vale do Carangola,
no fim de semana. Imagens
registradas por uma câmera
compartilhadas pouco depois
nas redes sociais mostram
quando, na manhã do último
sábado (24), um homem em
uma moto fica preso entre um
carro estacionado e uma viatura da polícia, que impediu
sua passagem na via.
EDIÇÃO DE HOJE

O tema desta terceira semana no ciclo de publicações da série Eleições 2020 é Segurança Pública. Para ajudar você a conhecer melhor os 13 candidatos a prefeito de Petrópolis, a Tribuna de Petrópolis ofereceu a cada
um deles um espaço de 20 linhas para apresentar suas principais propostas nesta área. Afinal, o que planejam,
se forem eleitos?

segunda-feira no Rio de
Janeiro. Não houve velório.
Guedon deixou esposa, sete
filhos, 12 netos e quatro
bisnetos.
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cebook da instituição, será
promovida a caminhada virtual, movimento online com
o objetivo de espalhar informações sobre o diagnóstico
precoce e a importância de
cuidados com a saúde das
mamas.

O império
construído
pelo Mundo
das Peças

O que caracteriza um
mundo? Sua grandiosidade,
as riquezas que abriga ou as
pessoas que o habitam? Na
Rua Visconde de Souza Franco talvez tenha sido o conjunto
da obra. Imponente e variada,
a loja do Mundo das Peças foi
um mundo à parte pelas ferramentas que comercializou e
pela equipe que a representou.

Giro da Tribuna
pelo Esporte:
Desafio para o
Serrano no segundo
turno será maior?

