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Divertir-se gastando pouco 
parece um desafio para 
você? Em Petrópolis você 
pode viver inúmeras experi-

ências, passando mais tem-
po ao ar livre e vivenciando 
a cultura local, gastando 
menos do que imagina. 

O Ministério do Tu-
rismo publicou no Diá-
rio Oficial da União, do 
último 18 de janeiro, a 
assinatura do contrato 
com a empresa que fará 
as obras de recuperação 
emergenciais do Palácio 
Rio Negro, um dos prin-
cipais monumentos his-
tóricos de Petrópolis. O 
contrato, que tem vigên-
cia até julho, será no va-
lor de R$ 445 mil. A con-
tratação é em razão de 
uma Ação Civil Pública 
movida por meio do Mi-
nistério Público Federal 
e que tramitou na 1ª Vara 
Federal de Petrópolis.

Palácio Rio Negro receberá obras
emergenciais neste primeiro semestre Proje to  Transformando 

V i d a s  P e l o  E s p o r t e 
retorna com as atividades 

Dica do bem: o que fazer em 
Petrópolis gastando pouco? 

EDUCAÇÃO

Profissionais da Educação estão 
pleiteando o rateio de R$ 16 milhões 
de parte do saldo remanescente do 
Fundeb 30 . O valor representa cerca de 

8% do montante do fundo que não foi 
utilizado na Educação do município ao 
longo de 2021 e o pedido tem como jus-
tificativa compensar os investimentos 

feitos pelos profissionais da educação, 
em especial os professores, para conse-
guirem manter a rede de ensino funcio-
nando na modalidade remota e híbrida. 

Prefeitura tem até abril para fazer 
rateio dos R$ 16 milhões do Fundeb 
que não foram gastos no ano passado

Após o recesso de fim de ano, o 
Projeto Transformando Vidas Pelo 
Esporte já retornou com as ativida-
des em 2022. Com mudança de 
local e novos horários, as aulas de 
futebol e futsal estão acontecendo 

normalmente em dez bairros da 
cidade, após um intervalo no final 
de 2021. Ao todo, 600 crianças 
dos seis aos 17 anos são atendidas 
pelo projeto, que está presente em 
dez comunidades de Petrópolis.

Divergência de dados divulgados pela Saúde causa 
distorção no percentual de ocupação dos leitos do SUS

O atraso nas informa-
ções do Painel Covid-19 e as 
informações divulgadas pela 
Secretaria de Saúde, mais 
uma vez, apontam um cenário 
incerto em relação à pandemia 
em Petrópolis. Nesta semana, 
a Saúde informou à Tribuna 
que o município possui 50 lei-
tos de clínica médica e 45 leitos 
de UTI para pacientes com 
covid-19, um número muito 
abaixo do que é divulgado no 
Painel Covid-19, que é utiliza-
do como base para as decisões 
em relação ao enfrentamen-
to à doença no município.

Justamente na semana em que os pais de 41 mil 
alunos da rede pública municipal ficaram sabendo do 
fim do cartão Merenda Certa, a gente dedurou aqui 
a compra de quase R$ 40 mil em lanches finos para 
os vereadores.   Leia a coluna completa no nosso site.  

Sai Merenda Certa e fica 
o lanche fino de R$ 40 mil 

Va c i n a ç ã o  i n f a n t i l : 
Pediatra da Unimed Petrópolis
responde às principais dúvidas 
O pediatra da Unimed Petrópolis, Roberto Audyr, explica a impor-
tância de levar as crianças para receberem a dose da Pfizer ou da 
Coronavac, ambas autorizadas pela Anvisa e Ministério da Saúde. 

Audiência: 1,8 milhões (usuários)
Ref: Dezembro/2021
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