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Ensaio fotográfico eterniza momentos 
especiais com animais de estimação 

CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SÁ EM 2021, CONTINUA DESAPARECIDO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

De R$ 46 mi para R$ 27 mi: emergencial da 
Educação custou quase o dobro do contrato atual 

Na contramão dos ensaios tradicionais, 
surgiu o ensaio exclusivo para pets. A ideia do 
petropolitano Wallace Palmeiras é para aque-

las pessoas que tem um animal de estimação 
e gostaria de eternizar lembranças  através de 
fotografias. Leia mais no site. 

#LESPARTISANS| Peraí! Deixa ver se entendi direito. O contrato atual de terceirização da educação – que finalmente apareceu - com a Capital Am-
biental é de R$ 27,7 milhões pela contratação de 1,1 mil pessoas por seis meses. Foi feito sem licitação pela gestão Rubens Bomtempo pelo período entre 
abril a setembro. O contrato anterior, da gestão Hingo Hammes, também por seis meses e igualmente sem licitação, de setembro de 2021 a fevereiro de 
2022, foi de... R$ 46 milhões? Pelas mesmas 1,1 mil pessoas? Ué, gente. Alguma coisa de errado não está certa! Leia a coluna no site.  

CASOS DE ESTELIONATO DISPARARAM

Em alta, golpes virtuais entram 
na mira do crime organizado 

Até a última sexta-fei-
ra (5), a Secretaria de Es-
tado de Saúde confirmou 
238 casos de Monkeypox 
(varíola do macaco) no 
estado do Rio de Janeiro. 

Até o momento, a Região 
Serrana registrou apenas 
um caso, que foi notificado 
em Teresópolis ainda no 
mês de julho. Leia a ma-
téria no site. 

Dia dos pais: comércio espera 
aumento de até 30% nas vendas 

Depois de registrar saldo positivo 
nas últimas datas importantes come-
morativas como Dia dos Namorados 
e das Mães, o Sindicato do Comércio 

Varejista de Petrópolis (Sicomércio) 
espera aumento no movimento nos 
próximos dias por causa do Dia dos 
Pais, celebrado no próximo domingo 

(14). Em comparação com o ano pas-
sado, a expectativa é de que as vendas 
tenham um aumento de 30%. Leia a 
matéria no site. 

Mais de 200 casos de 
varíola do macaco são 
confirmados no Estado 

Governo federal libera mais 
R$ 12 milhões para ações 
em Petrópolis

Audiência: 2 MILHÕES (usuários)
Ref: Junho/2022

EDIÇÃO DE HOJE

Petrópolis receberá, do governo federal, 
mais de R$ 12 milhões para ações de defesa 
civil. A portaria com a liberação dos recursos 
foi publicada na edição desta segunda-feira 
(08) do Diário Oficial da União (DOU). De 

acordo com o texto, o recurso será usado 
para a limpeza de curso hídrico em algumas 
ruas do município. Serão cerca de 122 mil 
pessoas atendidas com as intervenções. Leia 
a matéria no site. 

Impulsionada pela maior presença digital 
da população por causa da pandemia e pela agi-
lidade das transações bancárias, a aplicação de 
golpes avança no País. Investigações apontam 
que organizações criminosas também passaram 

a investir nessa modalidade. Como resposta 
à alta, as polícias e o Ministério Público dos 
Estados têm criado, ou mesmo fortalecido, 
grupos especializados em combater crimes 
cibernéticos. Leia no site. 
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