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Conserto das barracas da Bauern com verba 
do Fundo do Turismo gera polêmica 

JUSTIÇA NEGOU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO DA 4ª VARA CÍVEL

TJ nega recurso e empresas devem 
retornar 100% da frota  imediatamente 

#LESPARTISANS: 
Como era de se esperar, 
mesmo porque o governo 
tem maioria no órgão, o 
Conselho Municipal de 
Cultura autorizou o uso 
de recursos do Fundo Mu-
nicipal de Turismo – que 
possui apenas R$ 100 mil de 
orçamento - para consertar 
as barracas da Bauernfest, 
destruídas nas chuvas deste 
ano. Membros contrários à 
iniciativa defenderam que 
os recursos deveriam ser 
usados em projetos e não 
em custeio de equipamen-
tos. Mas foram voto ven-
cido.  Em maio, o Comtur 
já havia autorizado uso do 
Fundo para consertar pla-
cas de identificação de pon-
tos turísticos também des-
truídos pelas chuvas.  Leia 
a coluna completa no site. 

O Tribunal de Justiça  (TJ-RJ) negou, nesta 
segunda-feira (4), um pedido feito pelo Setranspetro 
para suspender a determinação judicial que pede a 
retomada da frota de ônibus em Petrópolis em sua 

totalidade. O processo sobre a retomada das linhas 
tramita na 4ª Vara Cível, a decisão foi publicada pelo 
juiz Jorge Luiz Martins, com prazo para cumprimen-
to em 25 de junho, mas as empresas entraram com 

recurso alegando que a CPTrans permitiu a redução 
da frota no último ano e que o pagamento de mul-
tas poderia gerar riscos graves ao Setranspetro e as 
empresas representadas por ele. Leia mais no site.

Com o objetivo de au-
mentar a cobertura vacinal 
da população, principal-
mente entre as crianças e 
adolescentes, a Prefeitura 
iniciou nesta segunda-feira 
(4), a campanha de vaci-
nação itinerante contra a 
covid-19. A mobilização vai 
acontecer nas escolas da 

rede municipal, duas vezes 
por semana em diferentes 
unidades de ensino. Serão 
aplicadas a primeira e a se-
gunda dose para as crianças 
de 5 a 11 anos e primeira, 
segunda ou primeira dose 
de reforço a partir de 12 
anos. Leia a matéria no site. 

O Festival Sesc de Inverno confirmou mais duas atra-
ções para a edição deste ano: a Banda Melim e Leo Jaime. 
A banda e o cantor se juntam a Lulu Santos e Iza, que já 
haviam sido confirmados pela organização do evento. Leia 
mais no site. 

O inquérito da Polícia Civil que apurava a morte da 
bebê de 1 ano, Maria Thereza Vitorino Ribeiro foi encerra-
do, e com ele uma série de falhas no serviço público foram 
apontadas. De acordo com a investigação, a Lei federal nº 
13.722/18, conhecida como Lei Lucas não era cumprida, 
de todos os funcionários do CEI Carolina Amorim, apenas 
uma funcionária tinha o treinamento de primeiros socorros, 
mas ainda assim, com um certificado com data de 2018. 
Três funcionárias, entre elas a diretora da unidade, foram 
indiciadas por homicídio culposo - quando não há a intenção 
de matar. Leia mais no site. 

Saúde inicia busca ativa 
para vacinação contra 
covid nas escolas 

Inea e Comdep buscam verba de 
R$ 15 mi para dragagem dos rios

Inea e Comdep devem se reunir com o Conselho do Fundo Esta-
dual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam-
RJ), no próximo dia 15, para debater a criação de um convênio de 
R$ 15 milhões para a realização do trabalho de limpeza dos rios da 

cidade. O encontro está marcado para o dia em que a tragédia de 
fevereiro completa cinco meses, evidenciando novamente a lentidão e 
a falta de entrosamento entre os governos municipal e estadual para 
realizar ações para a recuperação da cidade após as chuvas. 

Investigação 
apontou 
despreparo dos 
funcionários no 
socorro à bebê

Mais duas 
atrações 
confirmadas no 
Festival Sesc de 
Inverno 
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