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Petropolitano é campeão mundial de jiu-jitsu:
Marcelo Fox representou a cidade no Texas

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,  JOSÉ LUIZ LIMA,  PODE SER MULTADO EM R$ 5 MIL POR DIA SE DESCUMPRIR A DETERMINAÇÃO

Justiça manda Prefeitura cumprir 1/3 
para planejamento dos professores

O petropolitano Marcelo Fox, é campeão mundial de 
Jiu-jitsu. No dia 10 de outubro, o atleta conquistou duas 
medalhas de ouro no Texas, nos Estados Unidos, ao competir 
no Worlds NO GI – com competições realizadas sem kimono. 

O atleta nasceu e viveu em Petrópolis por pouco mais de 20 
anos. Na infância, Marcelo praticou judô e natação e mais 
tarde, já adolescente, ele conheceu a capoeira. Durante a 
graduação, ele conta que esteve envolvido com o esporte.

O juiz da 4ª Vara Cível, Jorge Luiz Martins, determi-
nou que a Prefeitura de Petrópolis promova a adequação 
da carga horária dos professores e cumpra a lei de 1/3 
destinada ao planejamento das aulas. A decisão faz parte 

de uma ação coletiva proposta pelo Sindicato Estadual 
dos Profissionais de Educação (Sepe). A ação é do Sepe 
e o secretário de Educação, José Luiz Lima, pode ser 
multado em R$ 5 mil por dia caso descumpra a decisão 

judicial. Além disso, o juiz também concedeu prazo 
para apresentação dos cálculos individuais referentes 
aos retroativos, desde abril de 2011, que são devidos 
aos docentes da rede municipal.

MOVIMENTAÇÃO NA POLÍTICA

CONTINUA A INSTABILIDADE NO CLIMA

A Polícia Civil (PC) está 
investigando a morte de duas 
mulheres – de 39 e 32 anos 
– que foram encontradas 
mortas na manhã desta terça-
-feira (19). Os corpos fo-
ram achados por populares 
e levados para o Instituto 

Médico Legal (IML) onde 
serão confirmadas as causas 
das mortes. As duas mulheres 
já foram identificadas pelos 
familiares. O primeiro corpo 
foi encontrado na Estrada 
Philuvio Cerqueira Rodrigues 
(Estrada de Teresópolis).

Ex-vereador Leandro 
Azevedo sai do PSD e 
se filia ao Solidariedade, 
de olho nas eleições

Por causa das chuvas – cujo índice acumulado che-
gou a 150 mm nos últimos quatro dias e mais de 500 
mm nos últimos 30 dias – a Defesa Civil pede que a 
população fique atenta para qualquer sinal de instabili-
dade nas encostas e/ou construções. O órgão informa que 
as alterações podem ser observadas pela inclinação de 
árvores e postes. Nas residências os movimentos podem 
ser observados pela presença de rachaduras em portas e 
janelas emperradas.

Mulheres são encontradas 
mortas em Itaipava: corpos 
f o r a m  l e v a d o s  a o 
Instituto Médico Legal

Defesa Civil mantém 
equipes e alerta para 
risco de deslizamento
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EDIÇÃO DE HOJE

De agosto de 2020 para outubro de 2021, o gás 
de cozinha de 13 quilos subiu cerca de 83% em Pe-
trópolis. De acordo com o levantamento da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), no ano passado o pro-
duto custava em média R$ 60. Agora, o botijão está 
custando R$ 110 na cidade.

Mais um efeito do
alto custo de vida: gás
de cozinha passa de 
R$ 100 em Petrópolis

Novo decreto é publicado, mas 
segue sem regras para eventos

Enquanto cidades como Rio e 
São Paulo estipulam uma série de 
regras para a realização de eventos, 
com testes para garantir uma retoma-

da gradual e segura, Petrópolis segue 
sendo omissa com relação a isso. O 
novo texto segue vedando apenas 
aglomerações e trata superficialmen-

te das questões, permitindo o uso da 
área de lazer dos condomínios, clu-
bes, hotéis e pousadas e a utilização 
de áreas de lazer, piscinas e parques.
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