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Prefeito interino cria nova secretaria, 
desmembrando Cultura e Esportes

NOVO LOTE DA OXFORD / ASTRAZENECA CHEGOU A PETRÓPOLIS, COM MAIS 3,6 MIL VACINAS

Mais de 4,3 mil pessoas já tomaram 
as duas doses da vacina contra a covid

O prefeito interino Hingo Hammes 
decidiu desmembrar o Instituto Municipal 
de Cultura e Esporte com a criação de 
uma nova pasta – a secretaria de Esporte, 

Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e 
Lazer. De acordo com a Prefeitura, o novo 
modelo garante uma acomodação melhor 
e a economia de R$ 9 mil mensais.

Petrópolis recebeu mais um lote de vacinas na manhã desta quinta-feira (25): são 3.650 vacinas Oxford/AstraZeneca enviadas pela Secretaria de 
Estado de Saúde. No total, a cidade já tem 15.710 doses recebidas da vacina – levando em conta apenas remessas para primeira dose.

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL

A Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou, em discus-
são única, nesta terça-feira 
(23/02), a criação do auxílio 
emergencial mensal de até 
R$ 300 no Estado do Rio, com 
validade até o fim do ano.

Ensino remoto e convocação 
de processo seletivo em discussão

Policiais 
civis da 106ª 
Delegacia de 
Polícia (DP) 
identificaram 
o suspeito de 
participação 
de um seques-
tro relâmpago 
ocorrido em 
janeiro em 
Itaipava. O 
homem está 
preso em uma 
penitenciária 
da cidade do 
Rio de Janeiro.

Embora esteja no cora-
ção do Centro Histórico, a 
rachadura na encosta que 
dá para o rio Quitandinha, 
na Rua Professor Pinto Fer-
reira passou despercebida. 
A raiz de uma das maiores 

árvores do trecho acabou 
ocasionando uma fissura 
no paredão logo abaixo de 
um ponto de táxi, o que, 
claro, virou motivo de pre-
ocupação para os taxistas e 
usuários do trecho. 

Supera Rio: 
saiba quem 
terá direito 
ao auxílio

Muito projeto e zero resultado: esquecido, 
lago de Nogueira não tem nem manutenção

Com muitos projetos e nenhuma execu-
ção, o Lago de Nogueira continua sem receber 
até mesmo a manutenção rotineira. A última 
vez que o lago recebeu uma intervenção de 

limpeza e desassoreamento foi em 2017, 
quando o Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea) fez a retirada das gigogas. Depois dis-
so, a manutenção feita pela Prefeitura, com a 

capina e conservação do espaço passou a ser 
cada vez mais espaçada, e os moradores nem 
se lembram de quando as equipes foram vistas 
no local pela última vez.

Na região central, Rua 
Pinto Ferreira corre o risco 
de desabar: moradores e 
taxistas estão preocupados

Suspeito de sequestro relâmpago em Itaipava 
está preso no Rio por ter cometido outro crime
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