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Petrópolis faz bonito na Taça Brasil Mountain Bike 
Cross-Country: Giuliana Morgen volta a vencer

GRUPO CRIADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRE CONTRA O TEMPO PARA GARANTIR SEGURANÇA NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL

Comissão não vistoriou todas as escolas 
a um mês da volta às aulas presenciais

No último domingo (25), a petropolitana Giuliana 
Morgen voltou ao lugar mais alto do pódio em uma 
prova de alto nível. Desta vez, a vitória da atleta acon-
teceu na Taça Brasil de MTB XCO, etapa realizada em 

Goiânia, Goiás, no circuito do laboratório, conhecido 
pelo elevado nível técnico e por diversos obstáculos 
naturais, muitos singles-tracks, áreas de mata e rock 
gardens. A foto é de Felipe Almeida.

Faltando um mês para a retomada das aulas no mo-
delo híbrido, nem todas as escolas da rede municipal 
foram vistoriadas pela Comissão nomeada pela Secre-

taria de Educação. O selo é a principal condição para 
que as unidades retomem as atividades presenciais. A 
Defensoria Pública, por meio do 8º Núcleo de Tutela 

Coletiva em Petrópolis, oficiou a Prefeitura cobrando a 
lista com o nome de todas as unidades da rede municipal 
que receberam o aceite da comissão.

CIDADÃO PODE ACOMPANHAR PELO YOUTUBE

DA ILHA DO GOVERNADOR PARA PETRÓPOLIS

Nesta terça-feira (27), o Mesa 
Brasil Sesc RJ – programa de 
segurança alimentar e nutricio-
nal do Sesc RJ – com apoio do 
Sindicato do Comércio Varejista 
(Sicomércio),distribuiu 3 to-
neladas em cestas básicas para 
instituições que dão assistência 

a pessoas em situação de vulne-
rabilidade em Petrópolis. A ação 
acontece em 22 municípios, a 
meta é entregar 5 mil cestas bási-
cas (75 toneladas de alimentos). 
A estimativa é que os donativos 
atendam a mais de 17 mil pessoas 
em situação de vulnerabilidade.

TRE-RJ usa eleições 
suplementares  para 
provar que o sistema 
eletrônico é auditável

Aconteceu nesta terça-feira (27) a cerimônia de troca 
de comando do 26º Batalhão da Polícia Militar. Quem as-
sume a função é o tenente-coronel Augusto Valentin, que 
comandava o 17º BPM, na Ilha do Governador. A tenente-
-coronel Simone de Almeida Silva, que esteve a frente do 
26º BPM, assume, agora, o 17º BPM. As duas cerimônias 
aconteceram nesta terça-feira. Tenente-coronel Simone 
esteve à frente do batalhão desde setembro do ano passado. 
Ela foi a primeira mulher a comandar o 26º BPM.

Projeto social do Sesc distribui 
3 toneladas em cestas básicas 
em Petrópolis, doadas para 
instituições de assistência

PM oficializa troca  
e Valentim já está à 
frente do Batalhão
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EDIÇÃO DE HOJE

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) anunciou, em visita a 
Petrópolis nesta terça-feira (27), a destinação de uma emenda 
parlamentar de R$ 2 milhões que beneficiará os produtores rurais 
do Brejal, na Posse. A verba será para a implementação de um 
projeto de energia fotovoltaica da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) que será aplicada nas produções rurais na região.

Projeto da UFRJ para 
implantar energia solar 
no Brejal pode ganhar 
impulso com emenda

Veja a lista dos professores convocados 
para substituir desistentes e eliminados

A Secretaria de Administração 
está iniciando o chamamento de um 
novo grupo de professores aprovados 
no Processo Seletivo da Educação 

em substituição aos candidatos con-
siderados desistentes e eliminados. 
A lista com os nomes foi publicada 
no Diário Oficial do dia 26 de julho, 

assim como as orientações sobre 
procedimentos que deverão ser ado-
tados para que os mesmos declarem 
interesse na vaga.
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