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Rápido na hora de prometer recuperação da Serra 
Velha, DER agora não sabe quando a obra começa

VEREADOR CONSIDEROU SER “POUCO PROVÁVEL” O RETORNO, MAS GOVERNO INTERINO MANTEVE A DATA

Mesmo com cenário incerto, alunos 
vão retornar às salas de aula em abril

A promessa era de que as obras de recuperação da Estrada 
Serra Velha da Estrela (RJ-107) começassem em março. Mas 
março chegou e ainda não há data nem para conclusão do 
projeto básico que será executado. A homologação da licitação 

que definiu a empresa que fará esse primeiro trabalho foi em 
13 de janeiro, junto com o anúncio do presidente do Departa-
mento de Estrada e Rodagem (DER-RJ), Luiz Roberto Pereira 
de Souza, de que as obras começariam neste mês.

Com um quadro epidemiológico ainda preocu-
pante, o presidente da Comissão de Educação da 
Câmara Municipal, o vereador Yuri Moura (PSOL) 

acha pouco provável que as aulas presenciais sejam 
retomadas em abril, conforme planejamento da 
Prefeitura de Petrópolis. Na noite de segunda-feira 

(1º), uma audiência pública discutiu o assunto e 
também o processo seletivo realizado no ano pas-
sado pela Secretaria de Educação.

COMPETIÇÃO REÚNE ALUNOS DO 8O E 9O ANOS

Um homem, de 55 anos, 
foi detido por policiais mi-
litares quando andava de 
bicicleta elétrica em Itaipava 
carregando no cesto um pé 
de maconha. A cena chamou 
a atenção dos agentes que o 
abordaram na Estrada União 

e Indústria, perto do terminal 
de ônibus, por volta das 22h 
de segunda-feira (1). Quando 
os policiais fizeram a revista 
confirmaram que a planta era 
maconha. O homem então 
foi encaminhado para a 106ª 
Delegacia de Polícia (DP).

Com participação de 12 
disccentes, Cefet Petrópolis 
tem papel de destaque em 
Olimpíada de Ciências

Uma mulher, de 31 anos, deu a luz nas escadarias 
da servidão onde mora na Castelânea, neste domingo 
(28). Ela deu entrada no Hospital Alcides Carneiro 
no fim do dia, mas como não foi classificada pela 
equipe médica como em trabalho de parto, e foi 
mandada de volta para casa. Mais tarde, a mãe teve 
contrações e, na ida ao hospital, o bebê acabou 
nascendo no meio do caminho.

A Prefeitura de Petrópolis anunciou na manhã 
desta terça-feira (2), que já fez a adesão ao consórcio 
público para aquisição de vacinas contra a covid-19. A 
iniciativa é da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e já 
recebeu a adesão de mais de 100 cidades de todo o país.

Tiozão se dá mal: homem de 
55 anos andava pelas ruas 
de Itaipava com um pé de 
maconha no cesto da bike

Recusa de paciente nas UPAs é 
inaceitável, diz Ministério Público

A dificuldade para completar as es-
calas de médicos das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) já está fazendo com 

que pacientes sem classificação de risco 
sejam recusados na porta das unidades. A 
informação é do Ministério Público Federal 

e Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, que consideram inadmissível essa 
recusa e afirmam que isso virou rotina.

Petrópolis fará 
parte de consórcio 
de municípios para 
compra de vacina

Saúde apura caso da 
mãe que foi liberada 
do Alcides Carneiro 
e teve bebê na rua
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