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A 6ª Vara de Fazenda 
Pública da Capital deter-
minou o afastamento e o 
bloqueio de bens do dele-
gado de polícia Maurício 

Demétrio Afonso Alves e 
dos agentes públicos que 
fazem parte do grupo cri-
minoso que extorquia co-
merciantes da Rua Teresa. 

Há pelo menos sete 
anos, milhares de pessoas 
aguardam na fila para a 
realização de consultas, 
exames e cirurgias eletivas 
em Petrópolis. Foi o que 
apontou um levantamento 
da Defensoria Pública jun-
to à Secretaria de Saúde de 
Petrópolis. São 5.119 pes-
soas esperando por uma 
ultrassonagrafia, 2.844 à 
espera de uma ressonância 
e 1.051 aguardando por 
uma colonoscopia. Em re-
lação às cirurgias eletivas, 
o levantamento da Defen-
soria Pública mostra que 
há 249 pacientes à espera 
de uma Colecistostomia.

Mais de 5 mil petropolitanos aguardam 
por ultrassonografia na rede municipal 
de saúde, denuncia Defensoria Pública

Trapalhão tenta fugir da 
polícia, tropeça em oferenda, 
se corta...  E acaba na delegacia

Delegado acusado de 
extorquir lojistas tem bens 
bloqueados e é afastado

ÚLTIMA LICITAÇÃO PARA A COLETA DE RESÍDUOS FOI FEITO NO ANO DE 2018

Os contratos com a Força Am-
biental LTDA e da PDCA Serviços 
serão prorrogados pela Prefeitura de 
Petrópolis. As empresas são respon-
sáveis pela coleta de lixo e admi-
nistração do transbordo e transporte 

até aterro sanitário, além da coleta e 
destinação final do lixo hospitalar. 
Elas têm contrato com o município 
desde 2017. As duas empresas foram 
contratadas pela prefeitura em 2017 
em caráter emergencial depois que o 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
suspendeu a realização da licitação. 
O pregão só foi realizado em 2018 e 
teve como vencedoras as mesmas em-
presas. Desde então o contrato vem 
sendo prorrogado pela prefeitura.

Governo interino vai prorrogar 
contrato com empresa do lixo

Um homem, de 25 anos, 
se cortou com uma taça de 
vidro, que estava em uma 
oferenda, quando tentava 
fugir da polícia. A ação acon-
teceu na noite de quarta-feira 
(21), na Estrada das Arcas, 

em Itaipava. Com ele foram 
apreendidas 35 cápsulas de 
cocaína. Os policiais con-
taram que no momento da 
abordagem ele tentou agredir 
os agentes e fugir, foi quando 
caiu em cima da oferenda. 

Para guardar e cobrar: Estado promete 340 casas em Petrópolis
O Governo do 

Estado planeja cons-
truir 1.088 unidades 
habitacionais para 
a população que foi 
afetada pela tragédia 
ocorrida em 2011, na 
Região Serrana. Se-
rão quatro municípios 
beneficiados e, em Pe-
trópolis, a promessa é 
da construção de 340 
moradias. O inves-
timento é de R$ 350 
milhões, que serão 
financiados pelo Es-
tado. A expectativa é 
que o lançamento seja 
em dois meses.

Bombeiros militares do 15º GBM atuam desde 12h 
em um incêndio na mata na Estrada Silveira da Mota, na 
Posse. Este é o segundo incêndio na localidade em menos 
de 24h. Na noite de quarta-feira, equipes atuaram em um 
foco no Taquaril que consumiu boa parte do morro.

Posse tem dois incêndios 
florestais em menos de 24 
horas: situação preocupa

PM confirma troca de comando:  
tenente-coronel Augusto 
Moreira assume 26o Batalhão

O 26º Batalhão da PM terá novo comandante nos pró-
ximos dias. A tenente-coronel Simone de Almeida Silva vai 
assumir o comando do 17º BPM, na Ilha do Governador. 
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