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ALCIDES CARNEIRO E UPAS, TERIA
DÍVIDA DE R$ 230 MILHÕES
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PRIMEIRA FASE SERÁ DESTINADA A PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Um dia de esperança renovada: primeiro lote chega
à cidade e vacinação contra o coronavírus tem início
As primeiras vacinas contra o coronavírus chegaram na tarde desta terçafeira (19) na cidade. O lote com 4.905
doses veio no helicóptero da Polícia
Militar (PM) e pousou no campo de
futebol do Petropolitano Foot-Ball Club,

no Valparaíso. Logo depois, começou
a vacinação, no Trono de Fátima. O
idoso Mario Cezar Wendling Nobis,
de 76 anos; e a auxiliar de enfermagem
Maria de Fátima dos Passos, de 57 anos,
foram os dois primeiros petropolitanos

a receberem a vacina. Idosos que vivem
em asilos, profissionais da saúde que
estão na linha de frente no atendimento
a covid e pessoas com deficiência que
estão institucionalizados são o público
alvo desta primeira etapa.

Prefeitura recarrega Cartão
Imperial; programa Merenda
Certa volta em fevereiro

O Cartão Imperial terá os valores depositados nesta semana, segundo nota enviada pelo governo municipal interino. O
benefício aos cadastrados no programa é de R$70 mensais. O
Cartão Merenda Certa voltará a ser recarregado em fevereiro.

PROCESSO FOI FINALIZADO NO FINAL DA GESTÃO PASSADA, E SERRATEC PROTESTA

Bandidos rendem quatro
funcionários e assaltam
loja de eletrodomésticos

TCE-RJ suspende licitação polêmica de
R$10milhõesparainformatizarPrefeitura

O Tribunal de Contas
do Estado (TCE) suspendeu a licitação para contratar uma empresa para
fazer a informatização
da Prefeitura. A empresa
Bruno Leite Moreira ME,
de Niterói, entrou com
representação no Tribunal
apontando irregularidades
e pedindo a suspensão do
pregão. Ela alega que as
irregularidades inviabilizam a participação de
mais empresas, impedindo a ampla concorrência.
Esse certame já gerou outras polêmicas e foi objeto
de questionamentos.

Divulgada a lista de selecionados para o ProUni 2021

Segundo informações da
PM, quatro homens teriam
entrado na loja das Casas
Bahia da Rua do Imperador,
renderam os funcionários e
efetuaram o roubo de apa-

Rejeição ao presidente Jair
Bolsonaro cresce: 40% de
avaliação ruim ou péssima
Começa a ser pago abono salarial
paranascidosemjaneiroefevereiro

Cerca de 3,4 milhões de
trabalhadores nascidos em
janeiro e fevereiro começam a receber, nesta terçafeira (19), R$ 2,75 bilhões
referentes ao abono salarial
do calendário 2020/2021 –
O Ministério da Educação (MEC) divulgou a relação dos candidatos aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2021. Os selecionados terão até o dia 27 de janeiro para comprovar
as informações prestadas na inscrição. O resultado da segunda chamada será divulgado em 1º de fevereiro.

relhos de celular. A ação
aconteceu no fim da tarde de
(18). Ainda segundo relato
dos funcionários, um dos
suspeitos teria comprado uma
sanduicheira antes do crime.

ano-base 2019. A Caixa depositará o dinheiro na conta
corrente informada ou na
conta poupança digital,
usada para pagar o auxílio
emergencial, para quem
não é cliente do banco.
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