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PF e MPF cumprem mandados de prisão em 
Petrópolis em operação de combate à 
corrupção em plano de saúde de servidores 

LES PARTISANS

Reconstrução de Petrópolis já soma R$ 890 milhões 

Deflagrada na manhã 
desta quarta-feira (10), a 
Operação Glosa, da Po-
lícia Federal em conjunto 
com o Ministério Público 
Federal, tem como ob-
jetivo desarticular uma 
organização criminosa 
que teria cobrado propina 
de empresários do ramo 
hospitalar e favorecido 
pagamentos, entre 2014 
e 2019, na gestão de ope-
radora de plano de saúde 
para servidores públicos. 
Cerca de 40 agentes cum-
prem nove mandados 
de busca e apreensão, 
expedidos pela 2ª Vara 
Federal Criminal do Rio 
de Janeiro, em endereços 
na capital e em Petrópolis. 
Leia a matéria completa 
no site. 

#LESPARTISANS: Se os números apresen-
tados pela Comissão Especial de Transparên-
cia da Câmara estiverem corretos, Petrópolis 
tem, no total, em recursos próprios, doação 
da Alerj, verbas vindas do governo federal e 

doações de empresas e pessoas físicas, R$ 83 
milhões. Mas, nesta conta precisam ser acres-
cidos os mais de R$ 500 milhões em obras do 
governo do Estado e os R$ 100 milhões que a 
prefeitura conseguiu em empréstimos.  Tam-

bém os de boa vontade podem colocar aí os 
R$ 207 milhões em créditos da AgeRio para 
empresas.  Somando tudo seriam R$ 890 mi-
lhões.  Agora só falta fiscalizar. Leia a coluna 
completa no site. 

TROCA DE COMANDO

Quartel dos bombeiros 
de Petrópolis tem novo 
comandante 

Os fortes ventos registrados em Petrópolis nesta 
quarta-feira (10) está causando transtornos em toda a 
cidade. De acordo com a concessionária Enel, os ventos 
de até 80 km/h afetaram o fornecimento de energia para 
clientes de vários bairros. De acordo com a empresa, 
os locais mais impactados nesse momento são Centro, 
Quitandinha, Nogueira, Secretário, Itaipava, Posse, São 
José e Areal.  Leia no site. 

Passados quase seis meses da primeira chuva em Petró-
polis, moradores de áreas atingidas ainda não conseguiram 
sacar o benefício do Saque Calamidade do FGTS. O Mi-
nistério Público Federal, que vem acompanhando várias 
denúncias desde a liberação do benefício, ingressou com 
uma ação civil pública para obrigar a Caixa, em tutela de 
urgência, a prorrogar o prazo para o Saque por mais 38 
dias, sob pena de multa. O caso está na 1º Vara Federal de 
Petrópolis. Leia a matéria completa no site. 

Espaço Biergarten abre hoje com 
premiação para  destaques cervejeiros

O Espaço Biergarten da Bauer-
nfest 2022 abre nesta quinta-feira 
(11), às 16h, com uma novidade: a 
Associação de Microcervejarias de 
Petrópolis (AMP) fará a primeira 

edição do “Prêmio Werner Mötz” e 
as “Menções Honrosas”, honrarias 
que serão conferidas anualmente  
às pessoas que se destacarem pelo 
empenho em favor do segmento 

cervejeiro, de modo especial, às 
microcervejarias que atuam na 
cidade. A solenidade será realizada 
no palco principal do evento. Leia 
mais no site. 

MPF vai à 
Justiça para 
que a Caixa 
prorrogue o 
prazo do Saque 
Calamidade

Ventania afeta 
fornecimento de 
energia em vários 
bairros
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