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Governo Federal não reconhece situação de emergência 
e pede que Prefeitura apresente dados consistentes 

RECURSO DE TRÊS MILHÕES 

O Governo Federal ainda não deu o 
aval de reconhecimento para situação de 
emergência em Petrópolis. O pedido, feito 
no dia 17 de janeiro, pelo prefeito Rubens 
Bomtempo, foi devolvido ao município 

pelo Ministério para que sejam feitos 
alguns ajustes. A Tribuna vem desde o 
anúncio, há 10 dias, questionando a Pre-
feitura sobre a situação das pessoas que 
estão sendo assistidas pela Secretaria de 

Assistência Social e quais as intervenções 
estão previstas, que justifiquem a solicita-
ção de recursos de até R$ 60 milhões para a 
recuperação da cidade, mas a Prefeitura não 
respondeu a nenhum dos questionamentos. 

Avanço da Covid é uma 
ameaça ao esporte local? 

Nome sujo no Cauc atrasa projeto 
do Jardim Botânico de Nogueira

São mais de cinco 
anos de espera.  E o 
que parecia estar so-
lucionado,  segue no 
impasse. O Jardim Bo-
tânico de Nogueira, já 
conta com uma verba 
do Ministério do Turis-
mo no valor de R$ 931 
mil. No ano passado, a 
Prefeitura deu início à 
licitação para contra-
tar a empresa que fi-
caria responsável pela 
execução das obras, 
que também incluíam 
a revitalização do lago. 
Sete meses se passa-
ram e nada aconteceu. 

Petrópolis registrou 1.179 casos de covid em apenas 
24 dias. E esse número nem corresponde à realidade, 
afinal, estão ainda em análise 1.865 exames colhidos nas 
últimas semanas. Confira a coluna Les Partisans de hoje.

1,1 mil casos de covid 
em 24 dias e mais de 2 
mil aguardam exames 

MAIS DE 400 OCORRÊNCIAS EM OITO DIAS

Dados do ISP-RJ apontam que 2021 foi o ano com o maior número de registros de estelionato desde o início da série histórica dis-
ponível, em 2003. Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registradas 1.273 ocorrências nas duas delegacias da cidade, 
o número é 66% a mais do que o total de estelionatos registrados em 2020. Foram quase 4 vítimas de estelionato por dia em Petrópolis. Audiência: 1,8 milhões (usuários)
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Prorrogadas as ins-
crições para o Curso de 
Aprendizes do Instituto 
dos Meninos Cantores 
de Petrópolis. Inteira-
mente gratuito, o curso 

tem um ano de duração 
e é destinado a meninos e 
meninas entre 8 e 9 anos 
que sonham em crescer 
em contato com a música 
nos corais do Instituto. 

Coral dos Canarinhos 
e s t á  c o m  i n s c r i ç õ e s
abertas  até  dia  31/01

 18  mil    ainda   não   retornaram 
para tomar a segunda dose 
da vacina contra a covid 

Petrópolis encerra 2021 com o maior número de 
vítimas de estelionato dos últimos dezoito anos

As duas próximas sema-
nas serão cruciais quanto ao 
crescimento no número de 
infectados. O Governo Mu-
nicipal criou uma comissão 
científica para acompanhar 
esta nova fase da Covid-19 
em todo o município e os in-

dícios de que o esporte pode 
ser atingido estão próximos, 
pois as aulas escolares tive-
ram suas datas adiadas. E 
tem muita coisa programada 
para os próximos meses, in-
cluindo uma etapa da Copa 
do Mundo de mountain bike.  
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