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#LesPartisans: os secre-
tários convidados para a 
quarta audiência pública 
da Comissão Especial das 
Chuvas de 2022 na Assem-
bleia Legislativa do Estado, 
ontem, não apareceram. 
Bomtempo, que havia sido 
convocado, mandou ofício 
relatando a ilegalidade da 
convocação e colocando 
a prefeitura à disposição 
para responder à comissão 
por escrito.  Na verdade, 

há uma exaltação política 
que tornou as primeiras 
audiências – na Alerj e na 
Câmara de Vereadores – de 
pura pancadaria. Por ou-
tro lado, as ausências não 
contribuem em nada para 
a prefeitura tornar transpa-
rentes suas ações.  E, por 
fim, presenças garantidas 
e dados esclarecedores po-
deriam ter acabado com 
o palco político.  Agora é 
tarde. Leia mais no site. 

Um levantamento reali-
zado pelo VAX*SIM, projeto 
que integra o Observatório de 
Saúde na Infância - Observa 
Infância e reúne pesquisa-
dores da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e do Centro 
Universitário Arthur Sá Earp 
Neto/Faculdade de Medicina 
de Petrópolis (UNIFASE/
FMP), revela que a última 
vez em que o município de 
Petrópolis atingiu a meta de 
95% das crianças vacinadas 
contra o sarampo foi em 2014. 
Desde então, a cobertura va-
cinal contra a doença ficou 
abaixo de 90% em todos os 
anos. Os dados são referentes 
às crianças com 1 ano de idade 
completo (12 meses a 23 meses 
e 29 dias). Leia mais no site. 

Petrópolis não atinge meta de vacinação
contra sarampo desde 2014, aponta pesquisa 

Setranspetro descumpre 
acordo  e  a t rasa  abono 
salarial de trabalhadores 

CPI na Alerj foca nos R$ 30 
milhões doados e deixa de 
fora investigação mais ampla 

COMITÊ SE REUNE HOJE PARA AVALIAR SITUAÇÃO

O Comitê Científico decide 
nesta quarta-feira (18), a possibili-
dade do retorno da obrigatoriedade 
do uso de máscaras nas unidades 
de ensino e no transporte público e 

escolar. A medida foi em resposta a 
uma solicitação do Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), que cobrou uma avaliação 
do Comitê após doze escolas sus-

penderem as aulas devido a casos 
suspeitos e confirmados de co-
vid-19, nesta terça-feira (17). Leia 
mais no site. 

Uso de máscara pode voltar 
a ser obrigatório em Petrópolis

Uma das condições para que 
a greve dos rodoviários fosse 
encerrada no último mês foi a 
garantia do pagamento do abo-
no salarial dos trabalhadores, 
que deveria ter acontecido na 
última segunda-feira, dia 16. 
Entretanto, a primeira parcela 

após o acordo vai ser paga com 
pelo menos 11 dias de atraso. 
Por isso, um ofício foi entregue 
pelo Sindicato que representa 
os profissionais às empresas de 
ônibus, cobrando o pagamento 
e exigindo respeito ao que foi 
acordado em abril. 

MPF investiga problemas para o Saque Calamidade FGTS
O MPF abriu um inquérito 

para apurar as denúncias de 
problemas para o Saque Cala-
midade FGTS. Desde que foi 
concedido para os munícipes 
dos 1º, 2º e parte do 3º distrito 
de Petrópolis, após a tragédia 
de fevereiro, trabalhadores que 
foram direta ou indiretamente 
afetados não estão conseguin-
do ter acesso aos valores. O 
Ministério Público enviou uma 
recomendação à Caixa pedindo 
a prorrogação do prazo por 
mais 40 dias para o saque do 
benefício, assim como infor-
mações sobre as exigências 
que devem ser cumpridas no 
momento da solicitação. 

O imóvel adquirido pela Prefeitura, na Rua Floriano 
Peixoto, para funcionar como um abrigão temporário, será 
batizado com o nome de Gabriel Vila Real. O adolescente, 
de 17 anos, foi uma das 234 vítimas das chuvas de 15 de 
fevereiro. O imóvel será utilizado para dar assistência às 
vítimas das chuvas. Leia mais no site. 

Prédio da Floriano será 
batizado com o nome 
de Gabriel Vila Real 
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