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Quatro meses depois, descarte dos 15 kg
de merenda estragada segue sem resposta
APÓS VÍDEO VIRALIZAR E CASO REVOLTAR A CIDADE, DUAS COMISSÕES FORAM FORMADAS, MAS RESPONSÁVEIS NÃO FORAM IDENTIFICADOS

Conselho Tutelar será
investigado por atuação
em caso de menina morta
Depois de mais de quatro meses e
duas comissões formadas: a tomada
de contas para apurar o descarte das
15 toneladas de feijão e macarrão
que estavam estragados no galpão da
merenda escolar desde o ano passado,

ainda não foi concluída. A tomada de
contas apura quem são os responsáveis
por ocasionar o descarte dos alimentos no início deste ano. A Tribuna
solicitou, por meio da Lei de Acesso à
Informação, o acesso aos documentos

do processo e o resultado da tomada
de contas. Em resposta, nesta terça-feira(20), a Secretaria de Educação
informou que “tão logo a decisão for
publicada, será disponibilizado acesso
aos atos do processo”.

ATÉ AGORA, 49 MIL PESSOAS COMPLETARAM IMUNIZAÇÃO, COM DUAS DOSES OU DOSE ÚNICA

O juiz Antonio Luiz da
Fonsêca Lucchese atendeu
ao pedido do Ministério Público (MP) e determinou a
expedição de ofícios para
apurar possível omissão do
Conselho Tutelar, no caso da
menina de quatro anos, que
foi torturada e morta pelo

padrasto e a mãe. A Promotoria da Infância e Juventude
de Petrópolis e o Conselho
Tutelar serão oficiados. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada
na segunda-feira (19) no Rio
de Janeiro, que determinou
a prisão preventiva do casal.

Esperança para virar a página: é baixo Passagem de ônibus já
o índice de internação dos pacientes vacinados pode ser paga pelo celular
O Hospital Santa Teresa,
de Petrópolis, analisou todos os
casos de pacientes internados
na instituição com diagnóstico
confirmado para Covid-19 entre
os meses de janeiro a junho de
2021. O levantamento, inédito
no Brasil, apontou que apenas
1,6% dos pacientes possuíam o
esquema vacinal completo. O
estudo, que contou com a colaboração da Secretaria de Saúde do
município demonstra a eficácia
da vacinação e foi apresentado
nesta sexta-feira (16). O estudo considerou como pacientes
imunizados apenas aqueles que
foram contaminados 15 dias após
terem tomado a segunda dose.

Lei Seca sobe a serra e constata a imprudência ao volante:
32% dos motoristas abordados na cidade sob efeito do álcool

Usuários dos ônibus da
Petro Ita e da Viação Cascatinha já podem utilizar o
celular como forma de pagamento no transporte. Os

veículos que possuem o selo
rosa “Aceita Cartão Digital”
no para-brisa dos coletivos,
passam a contar com a transação por aproximação.

Centro de Informações
ao Turista da Rua Teresa,
no coração do polo de
modas, volta a funcionar
Nova loja do Multimix no
Bingen deve ficar pronta no
segundo semestre: 95 empregos

Uma operação da Lei Seca em Petrópolis, na última sexta-feira (16), flagrou 23 motoristas embriagados. No
total, os agentes abordaram 68 pessoas, ou seja, 32% dos que foram parados na blitz estava dirigindo sob o efeito
de álcool. A operação da Lei Seca também aconteceu em outras cidades do Rio de Janeiro, entre sexta e domingo
(18), 1.389 motoristas foram abordados e 363 flagrados sob efeito de álcool.
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