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A realização de eleições suple-
mentares em Petrópolis não será 
confirmada até que haja o julga-
mento do colegiado do Tribunal 
Superior Eleitoral sobre a situação 

de Rubens Bomtempo, candida-
to mais votado nas eleições de 
2020. Mas a possibilidade de um 
“terceiro turno” já movimenta os 
bastidores políticos.

O homem acusado de 
matar a advogada Patrí-
cia Sá Fortes, de 51 anos, 
teve o pedido de liberdade 
provisória negado pela jus-
tiça. Ele passou na tarde 
de segunda-feira (25) pela 
audiência de custódia. Além 
de ter o pedido negado, o 
criminoso também teve 
a prisão convertida para 
preventiva, ou seja, sem 
previsão de sair da cadeia. 
Patrícia foi brutalmente as-
sassinada no último fim de 
semana pelo homem (que 
era seu ex-funcionário). Ele 
a estrangulou e a esfaqueou 
no pescoço e no tórax. Ela 
teve o corpo carbonizado. 

Homem que assassinou advogada de forma 
brutal tenta liberdade provisória, mas Justiça 
nega: ele não tem previsão para sair da cadeia

Mais de 5 mil petropolitanos 
estão aguardando resultados 
dos testes para covid-19

Eleições  suplementares: 
Leandro e Elias querem 
disputar o “terceiro turno”

MAIS UM CAPíTULO SURREAL DA FALêNCIA DO ESTADO DO RIO

Parece piada, mas não é: o Detran não 
pagou a conta da Oi e, por causa disso, os 
serviços estão suspensos em todo o Esta-
do do Rio. O Departamento de Trânsito 

entrou na justiça para que a empresa res-
tabeleça o serviço. O Detran informou que 
nos postos de vistoria os atendimentos a 
quem tinha horário agendado estão sendo 

realizados, e os processos protocolados. 
Após o restabelecimento do sistema, os 
usuários terão cinco dias úteis para retor-
nar à mesma unidade e finalizar o serviço.

Detran não paga conta de internet 
e paralisa serviços em Petrópolis

O Boletim Epidemiológico da 
Secretaria de Saúde desta se-
gunda (25) mostrou que 5.335 
petropolitanos ainda aguar-
dam o resultado do exame 
para a covid-19. Desde março 

de 2020, foram realizados 
108.009 testes, com 14.876 
resultados positivos e 87.798 
testes rápidos e Swab nega-
tivos. Não houve mortos na 
atualização de segunda-feira.

O “novo normal”: servidores da Educação fazem curso sobre ensino híbrido
S e r v i d o re s  d a 

rede municipal de 
ensino estão partici-
pando de um curso 
de formação sobre a 
Trilha Formativa de 
Ensino Híbrido. A 
ferramenta foi ofe-
recida pela Secreta-
ria de Estado, com 
50 vagas disponíveis 
para Petrópolis. Fo-
ram inscritos orien-
tadores das escolas 
que ofertam o 2º seg-
mento – 6º ao 9º ano 
do ensino fundamen-
tal - para inscrição 
na formação.

Faltando menos de 10 dias para o início do ano 
letivo, a Prefeitura de Petrópolis ainda não definiu 
como será a volta às aulas, se os alunos permanecem 
com o ensino remoto ou se será autorizada a presença 
dos estudantes nas salas de aula. 

Faltando menos de 10 
dias, pais não sabem 
como será a volta às aulas

Após 14 anos, Código de Ética 
da Câmara Municipal sofrerá 
alterações: comissão é criada
O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Muni-
cipal passará pela sua primeira revisão desde a criação, em 
2007. A Comissão Especial para estudo e revisão, presidida 
pela vereadora Gilda Beatriz (PSD), foi criada nesta semana.
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