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Ministério Público dá parecer pela suspensão das aulas 
híbridas e critica disparidade entre os dados oficiais

DECRETO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Restaurantes já podem fechar à meia-
noite; restrição para bares continua

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
se manifestou a favor da suspensão imediata das aulas pre-
senciais no modelo híbrido em Petrópolis. A promotora de 
justiça Vanessa Katz, classificou a decisão do prefeito interino 

Hingo Hammes como inconstitucional e contrária às diretrizes 
epidemiológicas preconizadas pelo Ministério da Saúde. O 
parecer foi anexado à ação civil pública movida pelo Sindicato 
dos Professores de Petrópolis e Região (Sinpro) e pelo Sepe.

Restaurantes estão autorizados a funcionarem até 
meia noite a partir desta terça-feira (18). As novas re-
gras foram publicadas pela Prefeitura de Petrópolis no 

Diário Oficial (D.O.) que já está disponível no site. Os 
bares continuam tendo que funcionar até 22h, conforme 
os outros decretos. De acordo com o texto, o “toque 

de recolher” foi ampliado e agora a permanência de 
pessoas nas ruas, áreas e praças públicas está proibida 
no horário entre meia noite e cinco da manhã.

CLIQUE E VEJA SE VOCÊ JÁ PODE SER VACINADO

NOVO SECRETÁRIO DO GOVERNO PROVISÓRIO

No último sábado, dia 
15  de  maio ,  a  pe t ropo-
l i tana  Giul iana  Morgen 
encarou  mais  uma dura 
compet ição na  Copa do 
Mundo de Mountain Bike 
Cross-Country Olímpico. 
C o r r e n d o  n a  c a t e g o r i a 

júnior, a jovem atleta de 
1 7  a n o s  e n c a r o u  d u r a s 
cond i ções  c l imá t i ca s  e 
uma pista extremamente 
técnica para conquistar a 
décima nona colocação – 
a vencedora do dia foi a 
suíça Lea Huber.

Mais de 32 mil pessoas 
concluíram o ciclo de 
imunização contra a 
covid-19 em Petrópolis

Charles Rossi é o novo presidente do Instituto 
Municipal de Cultura (IMC). O governo provisório 
de Hingo Hammes confirmou a nomeação dele como 
secretário da pasta. O Instituto foi recentemente 
desmembrado e vinha sendo ocupado de maneira 
interina por Leandro Kronemberger, o Berg, que 
estava acumulando o cargo com a Secretaria de 
Esportes – onde permanece. Charles Rossi já geriu 
a área cultural no governo Paulo Mustrangi.

A partir de agora quem participar ou promover festas 
clandestinas em Petrópolis, neste momento de pandemia 
da covid-19, vai receber multa. A lei foi publicada no 
Diário Oficial (D.O.) do dia 13 de maio e prevê um valor 
de 10 Unidades Fiscal de Petrópolis (UFPE’s) para o 
proprietário do imóvel ou organizador do evento.

Orgulho de Petrópolis no 
mundo: Giuliana Morgen 
encara dura competição mundial 
e tem excelente desempenho

Prefeitura anuncia que estuda 
processo seletivo para a Saúde

Na última reunião com represen-
tantes dos ministérios públicos Es-
tadual e Federal ocorrida na semana 
passada, a Prefeitura de Petrópolis 

informou que está analisando a rea-
lização de um processo seletivo para 
a Saúde. De acordo com a ata do 
encontro, o governo municipal disse 

que já realizou o levantamento da ne-
cessidade de contratação e que o pro-
cesso foi encaminhado para avaliação 
do impacto financeiro-orçamentário.

Quem participar 
ou promover 
festa clandestina 
será multado

Cultura sob nova
direção: Hingo 
nomeia Rossi 
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