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Estado diz que não há previsão de licitar 
unidades habitacionais em Petrópolis 

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O CASO

Durante as ações de resposta às chu-
vas deste ano, o Estado anunciou, mais 
de uma vez, que iniciaria processos lici-
tatórios para a construção de conjuntos 

na Mosela e em Benfica, em Itaipava, até 
o final de abril. Mas agora, com o fim de 
maio se aproximando, o governo Estadu-
al informou que não há nenhum processo 

em andamento na cidade, enquanto 
municípios vizinhos, como Teresópolis, 
recebem anúncios de projetos com pelo 
menos 500 unidades. Leia mais no site. 

Três localidades terão o 
abastecimentos de água 
interrompido nesta quinta

Família de bebê que engasgou 
em creche cobra esclarecimentos 

A morte  da  pequena Maria 
Thereza, de apenas um ano e três 
meses, após a criança engasgar com 
um pedaço de maçã em um Centro 
de Educação Infantil da Prefeitura, 
levantou um grande debate sobre 
a necessidade de protocolos de 
segurança em unidades escolares 
e também de que profissionais que 
atuam em escolas e creches sejam 
treinados para situações de emer-
gência. A família do bebê denuncia 
que houve negligência por parte da 
escola, já que Maria Thereza só deu 
entrada na Upa cerca de 40 minutos 
após engasgar, mesmo com a creche 
a menos de 2 km da unidade de 
saúde, e busca respostas sobre o que 
aconteceu no dia. Leia mais no site.

#LesPartisans: Prefeituras e estados vão poder 
solicitar que o governo federal conceda recursos para 
a construção de moradias destruídas ou interditadas 
definitivamente pelas chuvas.  Os recursos serão do 
Ministério do Desenvolvimento Regional que prepara 
regulamentação da medida. Já se sabe, no entanto, 
que poderão ser atendidas famílias com renda mensal 
de até R$ 7 mil e, evidentemente, as novas moradias 
só poderão ser erguidas em locais fora de risco. Leia 
mais no site.

Governo federal vai custear 
cons t rução de  casas 
destruídas pelas chuvas

PETRÓPOLIS É CANDIDATA À CIDADE DAS PROMESSAS 

A revalidação do cadastro do Aluguel Social será realizada até, pelo menos, o dia 10 de junho, na Casa dos 
Conselhos Augusto Ângelo Zanatta (na sede da Prefeitura, na Avenida Koeler, 260, Centro). Mais de 1,5 mil 
atendimentos foram realizados desde o início do mutirão, no dia 11 de maio. Leia mais no site. Audiência: 2,1 MILHÕES (usuários)
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EDIÇÃO DE HOJE

A Praça da Liberdade 
será palco da 24ª edição do 
festival Solstício do Som. 
Reunindo música, arte, 
dança e literatura, o evento 
reúne bandas e músicos en-
tre os dias 17 e 21 de junho. 
O festival é patrocinado 

pela Prefeitura e, de acor-
do com a organização, já 
tem liberação do Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) 
e do IMC (Instituto Mu-
nicipal de Cultura). Leia 
mais no site. 

Solstício do Som tem 
edição confirmada na 
P r a ç a  d a  L i b e r d a d e 

Revalidação do cadastro do Aluguel 
Social será realizada até 10 de junho

A Estrada da Saudade, 
Estrada Arno Felix e Vila 
Catarina terão o abasteci-
mento de água interrompi-
do nesta quinta-feira (26), 
das 8h às 12h. De acordo 
com a Águas do Imperador, 

a interrupção do abaste-
cimento ocorrerá devido 
a obras de interligação da 
rede na Vila Catarina, na 
Estrada da Saudade. leia 
mais no site. 
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