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ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO VEM CAINDO DESDE 2020 E, EM 2022, VAI CHEGAR AO MENOR VALOR EM CINCO ANOS

Situação difícil para as contas municipais:
arrecadação de ICMS cai 32% em Petrópolis
O próximo ano será um grande desafio
para a economia municipal, a Secretaria
de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
(Sefaz-RJ) divulgou o índice provisório
relativo à participação dos municípios no
produto da arrecadação do ICMS para

2022, e o resultado não é nada bom, o
percentual provisório para Petrópolis é de
1.96, bem inferior ao previsto para o ano
de 2021, que foi de 2.43. Isso significa que
o município receberá um repasse menor
do Governo do Estado, o que vai afetar

a economia e, principalmente, o investimento em saúde, educação e áreas sociais.
O Índice de Participação dos Municípios
(IPM) é calculado com base nas informações prestadas pelas empresas por meio da
Declaração Anual para o IPM.

Aulas híbridas voltarão
daqui a um mês na rede
municipal, diz Prefeitura

As aulas online vão ser retomadas nesta terça-feira
(27) e as aulas no formato híbrido, com a possibilidade de
interação presencial entre alunos e professores, no próximo dia 24 de agosto. O anúncio foi feito pela Prefeitura.

IRREGULARIDADE ACONTECEU NA ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, NA ALTURA DE ITAIPAVA

Novos focos de incêndio
florestal e alerta: risco de
ocorrências continua alto

Polícia impede movimentação irregular
de terra e construção em terreno de igreja
Uma denúncia feita
ao Linha Verde sobre
extração irregular de
árvores possibilitou a
interdição de serviços de
movimentação irregular
de terra, abertura de uma
estrada clandestina e a
formação de um platô
em Itaipava. Segundo informações do programa
Linha Verde, a denúncia
foi averiguada por policiais da 5ª Unidade de
Policiamento Ambiental, na Estrada União e
Indústria, na altura do
número 13.800, terreno
pertencente à uma igreja.

Coral dos Canarinhos é finalista em concurso da CNBB

Bombeiros militares
do 15º GBM atuaram nesta tarde em três focos de
incêndio em vegetação na
cidade. Um deles atingiu
o Caminho do Cobiçado,

Confira as vagas de estágio e
programa Jovem Aprendiz
do CIEE em Petrópolis

Possível candidatura de Daniel
Silveira agita bastidores políticos

O TSE decidirá o futuro político da cidade no
próximo dia 3. E com a expectativa da confirmação
de eleições suplementares,
as forças políticas da cidaO Coral dos Canarinhos de Petrópolis é um dos finalistas da 53ª edição dos Prêmios de Comunicação
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A informação foi divulgada na tarde do sábado
(24/07), durante o evento do Mutirão de Comunicação da CNBB, que reuniu mais de cinco mil participantes.

trilha que leva ao Alto do
Cobiçado, no Caxambu.
Ainda há outros dois focos.
A Defesa Civil reforçou o
alerta: o risco de incêndios
é alto em quatro distritos.

de já se movimentam para
a possível disputa eleitoral.
Na bolsa de apostas eleitoral, uma possibilidade ganhou corpo: a candidatura
de Daniel Silveira.
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