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Projeto de construção de moradias na Mosela 
e Benfica estão parados na mesa do Estado

SÃO PELO MENOS 134 ITENS EM FALTA NO ESTADO

Petrópolis e municípios do Rio sofrem 
desabastecimento de remédios injetáveis

Depois de ter prometido que seriam publicadas em 
abril os editais de licitação para a construção dos con-
juntos habitacionais na Mosela e em Benfica, o Estado 
está com os processos parados sobre a mesa. A Secreta-
ria de Infraestrutura e Obras (Seinfra) alega que aguarda 
aprovação da Prefeitura e do Departamento Nacional de 

Infraestrutura Terrestre (Dnit) para que possa avançar com 
os projetos, no entanto a solicitação aos órgãos só foi feita 
neste mês. Além disso, o Estado aguarda a informação 
sobre a demanda por moradia após as chuvas, que só será 
informada após a segunda quinzena de junho, quando for 
concluído o mutirão do Aluguel Social. Leia mais no site. 

A falta de medicamentos injetáveis enfrentada 
por cidades de todo o país já afeta também Pe-
trópolis. De acordo com a Secretaria de Saúde do 
município, existe o desabastecimento de alguns me-

dicamentos, entre eles, a Dipirona ampola. A crise 
afeta diversas cidades do Estado, de acordo com 
o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Rio de Janeiro (COSEMS-RJ), com a ausência 

de até 134 medicamentos. O desabastecimento 
“de alguns medicamentos” foi provocado pelos 
fabricantes, que alegam a escassez do Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA) para produção.

VOLUNTARIADO

Pelo menos 115 mil pes-
soas ainda não foram aos 
postos de vacinação de Pe-
trópolis receber a dose de 
reforço das vacinas contra 
a Covid-19, de acordo com 
o vacinômetro da Secreta-
ria de Saúde. Os profissio-
nais da saúde, considera-
dos como grupo prioritário 

desde o início da vacinação, 
tem apenas 47% das pessoas 
imunizadas com o reforço. 
Os grupos com menores ín-
dices de pessoas imunizadas 
com a dose de reforço são o 
de pessoas com comorbida-
des e da população de rua, 
com apenas 3% e 0,9% do 
total, respectivamente. 

Cruz Vermelha Brasileira 
oferece curso gratuito para 
voluntários em Petrópolis 

O Sindicato dos Rodoviários protocolaram um pe-
dido para que o Ministério do Trabalho e Previdência 
realize uma nova mesa redonda de mediação coletiva 
do trabalho entre o Sindicato e o Setranspetro. De 
acordo com os representantes da categoria, o objetivo 
é questionar e resolver os constantes atrasos no pa-
gamento do vale dos trabalhadores. O pagamento do 
vale deve ser realizado pelas empresas de transporte 
para os trabalhadores sempre até o dia 20 de cada 
mês, contudo, a questão trata-se de uma reclamação 
cotidiana por parte dos rodoviários.

Segundo Carlos Eduardo Pereira, presidente do Comu-
pa, houve um aumento no número de cães e gatos nas ruas 
da cidade, em sua maioria adultos, indicando um aumento 
no abandono. Entende-se que as dificuldades das famílias 
em locar imóveis pelo programa do Aluguel Social estejam 
influenciando.  Leia mais no site. 

Só 47% dos profissionais 
da Saúde receberam a dose 
de reforço em Petrópolis 

17,3 mil famílias vivem em 
extrema pobreza em Petrópolis 

Petrópolis tem hoje 17.373 famílias 
em situação de extrema pobreza, mas 
este número pode ser ainda maior. 
Este dado, do Ministério do Desen-

volvimento Social, é de fevereiro, o 
mês em que Petrópolis sofreu, no dia 
15, a primeira tragédia das chuvas de 
2022  e a segunda veio 40 dias depois, 

em 20 de março.  Assim, o número de 
famílias nesta situação pode não estar 
ainda incluído nos cadastros. Leia 
mais no site. 

Audiência Pública debate 
desconto na Iluminação 
Pública para locadores 
que aceitem animais no 
Aluguel Social 

Rodoviários alegam 
atraso nos pagamentos 
e pedem encontro com 
Ministério do Trabalho 

Audiência: 2,1 MILHÃO (usuários)
Ref: Abril/2022
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