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Retrato da fome em Petrópolis: “o que 
temos sai rápido e desespero é grande”

COM ISSO, SERVIDORES ENTRARIAM EM UMA “FILA” PARA PAGAMENTO POSTERIOR

Inflação, preços dos alimentos nas 
alturas e desemprego são os ingredientes 
“crueis” para o aumento da fome em todo 
o país. Cenas de pessoas buscando doa-
ções ou nas “filas dos ossos” se tornaram 
comuns. Para amenizar o sofrimento das 

famílias carentes uma rede de solidariedade, 
formada por instituições, ongs e pessoas da 
sociedade civil, ajuda como pode na arre-
cadação de alimentos para a distribuição de 
cestas básicas. “Às vezes as pessoas saem 
de bairros distantes e vão a pé até o CDDH 

para buscar as cestas quando não temos as 
condições para entregar no dia que pedem. 
Tudo o que chega sai rápido e temos a certe-
za de que muitas pessoas necessitadas nem 
conhecem o CDDH”, disse a coordenadora 
do Centro de Defesa dos Direitos Humanos.

Forte cheiro de querosene em 
lava-jato que não tem licença 
nem alvará causa incômodo

Sindicato denuncia que governo provisório quer 
transformar retroativo dos 6,2% em precatório

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos de Petrópolis 
- SISEP foi surpreendido, 
segundo o presidente Os-
valdo Magalhães, após a 
notícia de que a Prefeitura 
Municipal de Petrópolis 
fez uma petição para que 
os pagamentos dos valo-
res retroativos dos 6,2% 
sejam incluídos em Lei 
Orçamentária posterior. De 
acordo com a entidade, isso 
significa que o pedido do 
município é para que todos 
os pagamentos sejam feitos 
por meio de precatório judi-
cial, entrando assim em uma 
fila para pagamento.

O total de R$ 5,8 mi-
lhões, valor que pode alcan-
çar o Natal Imperial deste 
ano, é 41% superior aos R$ 
4,1 milhões gastos em 2019, 
na última edição do evento, 
informa a coluna “Les Parti-
sans”. A Prefeitura alega que 
o valor “não será necessaria-

mente o contratado”, embora 
os itens incluídos na ata de 
preços sejam específicos para 
a programação de Natal. A 
licitação acontecerá no dia 26 
deste mês. O pregão deveria 
ter acontecido no início de 
outubro, mas teve que ser 
remarcado por duas vezes.

Natal Imperial será 
41% mais caro do 
que a edição de 2019

DESEMPREGO E INFLAÇÃO QUE LEVA PREÇO DOS ALIMENTOS ÀS ALTURAS: INGREDIENTES CRUÉIS QUE LEVAM AO CAOS SOCIAL

Quem nunca, ao assistir a um filme, teve vontade de estar naquele lugar das telas desbravando um novo cenário, conhecendo uma 
cultura diferente, experimentando sabores e novos ares? Cinema e turismo estão fortemente ligados e Petrópolis, cidade que recebe dois 
milhões de visitantes ao ano, reconheceu que precisa estar neste nicho mostrando ao mundo sua exuberância. A edição 100% digital 
da Revista Casa e Campos conta tudo sobre “Legado Germânico em Petrópolis”, documentário que conta um pouco da nossa história.

Horas após afirmar que 
ainda estava analisando a 
licença para a Única operar 
uma linha de ônibus saindo da 
garagem da empresa, no Cen-

tro de Petrópolis, para o Rio 
de Janeiro, o Departamento 
de Transportes Rodoviários 
do Estado (Detro) informou 
que concedeu a autorização.

Detro autoriza ônibus 
do Centro para o Rio

Luz, câmera, ação e viagem ao tempo: revista Casa e Campo  
conta tudo sobre filme “Legado Germânico em Petrópolis”

Audiência: 1.147.062 (visualizações)
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EDIÇÃO DE HOJE

Todo o Estado do Rio está 
na bandeira amarela para 
a covid-19, com baixo 
risco de contaminação
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