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UMA JOVEM GESTANTE DE APENAS 22 ANOS É UMA DAS VÍTIMAS FATAIS

20 mortes por covid-19 nos 
primeiros 7 dias de janeiro

Com mais 18 mortes 
confirmadas ontem pela 
Secretaria de Saúde,  Pe-
trópolis alcançou a triste 
marca de 414 famílias 
que perderam parentes 
para a covid-19. Somen-
te nos primeiros sete dias 
de janeiro, 20 moradores 
da cidade morreram em 
consequência de com-
plicações provocadas 
pelo novo coronavírus. O 
boletim mostra registros 
das vítimas mais jovens 
da doença na cidade: uma 
gestante de 22 anos, 
que morava no distrito 
de Pedro do Rio e não 
tinha nenhuma doen-
ça pré-existente, e uma 

Petrópolis alcança 
a triste marca de 
414 famílias que 
perderam parentes 
para a covid-19

jovem de 28 anos, que 
morava no Retiro e tinha 
doença renal crônica.   
Dados de boletins da 
prefeitura divulgados 
entre segunda e sexta-
-feira - de 4 a 8 de janei-
ro - mostram 49 mor-
tes contabilizadas pela 
Secretaria de Saúde na 
primeira semana do ano.

COM MAIS 18 mortes confirmadas ontem pela Secretaria de Saúde, já são 414 petropolitanos que perderam a vida para a doença

Moradores do Duarte 
da Silveira viveram ontem 
(08) uma madrugada de 
terror. Um homem de 28 
anos, identificado como 
Victor Hugo Almeida Oli-
veira, foi morto a tiros 
às margens da Rodovia 
BR-040 e outros dois fo-
ram baleados na Rua Luiz 
Winter. Um deles, inclu-
sive, está internado em 
uma unidade de saúde 
do município em estado 
grave, enquanto o outro, 
apesar de ferido por três 
disparos, permaneceu 
apenas em observação. 

OS AUTORES ocupavam duas motos e passaram pelo local atirando e gritando “é o comando”

Quitandinha tem 32 
novas confirmações 
em seis dias e, em 
toda a cidade, foram 
461 novos casos de 
infectados

Fiocruz e Butantan pedem 
registro emergencial à Anvisa

GOVERNADOR do Rio visitou centro de produção da vacina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
recebeu nesta sexta-feira (8) pedido de autorização tem-
porária de uso emergencial, em caráter experimental 
da vacina de Oxford, feito pela Fiocruz, e da CoronaVac 
pelo Butantan. Para fortalecer a parceria entre o Estado 
do Rio e a Fiocruz, o governador Cláudio Castro  visitou 
o centro de produção da vacina.

Madrugada violenta deixa um 
morto e dois feridos no Duarte

Petrópolis não descarta a 
possibilidade de compra direta 
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BAIRRO Quitandinha teve o maior aumento no número de casos na última semana
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Sicomércio e CDL 
questionam renovação 
de contrato do 
estacionamento rotativo

Governo do Estado vai 
investir mais de 
R$ 500 milhões na 
Região Serrana

Petrópolis vai ganhar 
uma unidade da Casa 
do Trabalhador, na 
rodoviária do Centro
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Merval Pereira, em dois artigos re-
centes no jornal O Globo, um no do-
mingo (3.1.2021), “A ‘bolsonarização’ 
dos quartéis”, e outro, na terça-feira 
(5.1.2021), “Ainda a questão militar”, 
aborda essa vetusta e persistente pre-
sença dos militares na política surgida 
no final do Império. Cita o estudo, de 
autoria do especialista, Prof. Adriano 
de Freixo, do Inest-UFF, “Os militares 
e o governo Bolsonaro, entre o antico-
munismo e a busca do protagonismo”. 
O primeiro contraponto é no senti-
do de que a busca do protagonismo 
nasceu bem antes do anticomunismo 
com o jornal O Militar, de 1850.  E com 
a ideia da ditadura científica de Comte 
acariciada por militares e civis, exitosa 
com o golpe de 1889.

Freixo toca em três pontos impor-
tantes. O primeiro é o que chamou de 
‘bolsonarização’ dos estratos inferiores 
da corporação ainda que sem risco de 
quebra de hierarquia no futuro pró-
ximo. O segundo ponto se refere ao 
mesmo processo ocorrendo nas po-
lícias (PMs) estaduais “definidas pela 
constituição como forças auxiliares e 
reservas do Exército”. Por fim, o mais 
preocupante é a “simbiose que exis-
te em diversos estados da Federação 
entre parte das corporações policiais e 
forças parapoliciais, as chamadas milí-
cias”. Na verdade, são problemas não 
resolvidos há décadas, e que vêm-se 
agravando em tempos mais recentes 
sem que as autoridades civis se dispo-
nham a enfrentá-los. Aqui inclusa a so-
ciedade civil no exercício efetivo de sua 
cidadania e soberania.  

No artigo publicado dois dias de-
pois, Merval Pereira aborda as inicia-
tivas de Raul Jungmann, ministro da 
Defesa de Temer, que coloca o dedo 
na ferida, ao afirmar que o problema 
maior “é o alheamento/alienação do 
poder político e da elite civil das suas 
responsabilidades com a defesa na-
cional, e de liderar os militares”, que é 
“uma questão nacional e democrática 
central”. Jungmann fez a defesa dessa 
linha de atuação em artigo publicado 
na revista “Política Democrática Onli-
ne”, do Instituto Astrogildo Pereira, do 
Cidadania.

Um segundo contraponto é que 
essa atitude apática não ocorria no Im-
pério, em que as pastas militares eram 

normalmente ocupadas por civis. Não 
só isso. Havia, na Câmara dos Deputa-
dos, uma comissão permanente que 
comandava os orçamentos militares 
e acompanhava sua execução. Ela era 
sempre composta por civis preocupa-
dos em impedir que o Brasil descam-
basse para o que já ocorria na Améri-
ca Hispânica no século XIX em que o 
poder civil foi eclipsado pelo militar, 
caminho certo para golpes, ditaduras e 
indisciplina.

Merval nos relata que o presidente 
Temer enviou, em novembro de 2016, 
ao Congresso Nacional a “Política e a 
Estratégia Nacional de Defesa e o Livro 
Branco da Defesa Nacional”, cuja coor-
denação coube ao próprio Jungmann, 
então ministro da Defesa. Dois anos 
depois, em 18 de dezembro de 2018, 
o senador Eunício Oliveira, presidente 
do Congresso, enviou os textos à presi-
-dência de República para sanção. Te-
mer preferiu deixá-la para seu suces-
sor assinar. Infelizmente, acabou sem a 
sanção presidencial porque Bolsonaro 
entendeu que eram projetos do gover-
no anterior. Mas, de fato, não interes-
sava.        

O mesmo Jungmann foi o relator 
da Lei Complementar 136. Merval o 
cita, nos dizendo que no seu bojo tra-
zia uma novidade histórica: “Pela pri-
meira vez, o Congresso Nacional (repu-
blicano, digo eu!) passaria a apreciar e, 
portanto, a ter controle das diretrizes, 
objetivos e rumos da defesa nacional 
– algo que não consta de nossa Cons-
tituição Federal”, ressaltava Jungmann.

Aqui vai um terceiro contrapon-
to esquecido por Merval e pelo pró-
prio Jungmann, que reflete o apagão 
de nossa memória histórica nacional 
do século XIX, mesmo entre pesso-
as bem informadas, que ambos, sem 
dúvida, são. José Murilo de Carvalho, o 
historiador que melhor conhece nos-
so século XIX, nos fala da verdadeira 
obsessão dos parlamentares do Im-
pério pelas questões orçamentárias 
e pelo acompanhamento do destino 
das verbas, dado o caráter   impositi-
vo do orçamento. Os valores orçados 
tinham que ser realizados. Logo, não 
foi novidade histórica alguma. Foi, sim, 
uma irresponsabilidade histórica dos 
parlamentares republicanos, que, aliás, 
nessa questão, vem desde 1889.  

Ainda nesse segundo artigo, Mer-
val nos relembra dos posicionamentos 
de Jungmann que abririam as portas 
para “um diálogo histórico entre o po-
der político e os militares, num claro 
avanço democrático”. Foi tudo em vão, 
segundo o ex-ministro. Ao longo de 
dois anos, os textos de 2016 só rece-
beram emendas que não eram apri-
moramentos dignos de nota, e não 
foram objeto de nenhuma (!) audiência 
pública. Um quarto contraponto é a 
lerdeza republicana em refazer o ób-
vio que já era praticado no Império. Por 
sua vez, os militares americanos, sabia-
mente, se mantiveram fiéis ao discurso 
de posse Jefferson, em 1801, em que 
ele afirma “a supremacia da autoridade 
civil sobre a militar”.

O Prof. Adriano de Freixo, com 
sobra de razões, nos relembra “a difi-
culdade (histórica, acrescento eu) das 
Forças Armadas para lidar com o con-
trole civil sobre elas”. Hora de lembrar 
de Caxias e sua aversão ao golpismo. E 
a consciência dele de que “nós, solda-
dos, somos péssimos políticos”. Ou de 
Nabuco, com argúcia ímpar, em car-
ta, datada de 1895, ao Alte. Jaceguay: 
“A razão aconselhava que a dinastia 
e a força armada se entendessem, se 
unissem, reciprocamente se apoias-
sem, animadas como eram do mesmo 
espírito de abnegação e patriotismo. 
Em vez disso, infelizmente o exército 
preferiu destruir a sua aliada natural e 
começar a sua própria evolução polí-
tica, perigosa sempre para instituições 
militares”. Mais um contraponto.

Por fim, o Prof. Freixo expõe três 
objetivos perseguidas por Bolsonaro: o 
revigoramento da ideologia anticomu-
nista; o desejo, explicito ou implícito, 
de os militares retomarem o protago-
nismo e o prestígio perdidos; e as in-
satisfações ou demandas corporativas 
para manter ou ampliar privilégios. Na 
verdade, são três descaminhos que já 
se revelaram desastrosos no passa-
do. O histórico da presença militar na 
política e na economia nos deixou um 
saldo muito negativo. O próprio minis-
tro Guedes disse aos militares, cora-
josamente, que as estatais eram seus 
filhos drogados que retornavam à casa 
corrompidos e ineficientes. Até quan-
do vamos insistir no erro? Este é o con-
traponto final.

GASTÃO REIS -economista e palestrante- gastaoreis@smart30.com.br

A QUESTÃO MILITAR AINDA HOJE: CONTRAPONTOS

Quando SS. o Papa Francisco vi-
sitou o Brasil por ocasião da realização 
do Encontro Mundial da Juventude na 
Basílica de Nossa Senhora em Apare-
cida, ao se despedir manifestou o de-
sejo da visita  em 2017, ano que trou-
xe a marca jubilar e maternal de Maria 
Santíssima a sustentar a fé e o desejo 
do povo brasileiro ao ensejo dos  300 
anos do encontro da Sagrada Imagem 
aparecida no Rio Paraíba do Sul. Pena, 
não pode vir. Decorridos três séculos 
e a devoção mariana se propaga cada 
vez mais. Maria é o sustentáculo espi-
ritual do oriente ao Ocidente. Dentre 
todas foi a escolhida por Deus para 
ser a Mãe de Jesus. Quando Ela disse 
“eis a serva do Senhor. Faça-se mim 
segundo a tua palavra” garantia para a 
humanidade a vida eterna através do 
Divino Filho.  Maria, cheia de graça e 
fonte inesgotável de nossa fé. Assim 
que a Mãe de Nosso Senhor recebeu 
a notícia do Anjo Gabriel foi apressa-
damente visitar sua prima Isabel que 
estava grávida de João Batista. E lá do 
alto da montanha proclamara a honra 
de receber a visita de  Maria como “a 
Mãe de meu Senhor”. Maria dos mais 
diversos títulos e homenagens. Maio, 
mês consagrado às mães, às noivas e 

à flor de maio... Que o amor da doce 
mãe sensibilize, humanize e civilize 
a humanidade  por vezes conturbada 
e sem rumo. Que ela renove a espe-
rança. Nesse ano, dia l3, em Fátima 
vivemos o grande momento das cele-
brações alusivas ao centenário de apa-
rição da Virgem Santíssima aos três 
pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta. 
Nesse período milhares de peregrinos 
povoam a Cova da Iria dessa vez com a 
Visita do Papa Francisco. Em cada vela, 
pétala, prece e louvação façam espargir 
a santa luz ao mundo carente de mi-
sericórdia e conciliação. E a Basílica de 
Aparecida do Norte está em festa ao se 
preparar para o Jubileu que assinala o 
encontro da Santa Imagem.  Pena que 
não tivemos o privilégio da presença 
do Sumo Pontífice. Mas ele pediu ao 
Presidente Temer que dedicasse olhar 
especial aos pobres. A atual conjuntura 
nacional acaba por contribuir pelo can-
celamento da visita papal. Há incerteza 
sobre contratempos durante as come-
morações. A crise moral que se vive vai 
muito além da econômica. Suplique-
mos a Maria fonte de luz que  continue 
a nos permitir seus raios a nos direcio-
narmos ao Divino Filho razão maior de 
nossas vidas. Maria Porto Seguro, Estre-

la Guia e  Ícone do Espírito Santo. Maria 
acolheu a vontade Divina. Maria foi pe-
regrina, ao invés de guardar a alegria só 
para si, correu ao encontro do próximo 
porque ela é servidora. Estava preocu-
pada em servir. Maria solidária. Se em 
nossos dias tantas moças interrompem 
a vida de inocentes e outras tantas en-
frentam o preconceito de uma gravidez 
inesperada façamos um retrospecto há 
dois mil e dezoito anos! Ela foi determi-
nada e não temeu o risco de ser ape-
drejada.  Sua atitude em acolher a von-
tade Divina a fez magnífica por todos 
os séculos. E nesse mesmo diapasão 
louvemos a atitude de José que não se 
importou em ver seu nome nos “tititis” 
dos botecos, becos, ruelas e dos bairros 
ao se unir a uma mulher grávida. Silente 
e orante acolheu a orientação do Anjo. 
José foi um homem fiel. Cumpriu o que 
o Senhor determinou e  o privilégio ce-
lestial  em  ser pai adotivo do Messias. 
Compreendeu a missão de Maria e pela 
fé aceitou  o  apelo que o amor do Se-
nhor lhe fez. Viva a Sagrada Família e 
abençoada  seja a família. Salve Ma-
ria! Proclamou que “todas as gerações 
agora me chamarão de feliz porque o 
Todo-poderoso fez grandes coisas em 
meu favor.”

FERNANDO COSTA – Jornalista

Mãe Aparecida, Ícone do Espírito Santo!

Sábado, 9 de janeiro de 2021

O artigo abaixo é de autoria do historiador e pri-
meiro diretor do Museu Imperial de Petrópolis, Alcin-
do Sodré, publicado no Jornal de Petrópolis em 21 de 
junho de 1959. No texto Sodré, nos conta a história 
da Câmara Municipal, desde o primeiro prédio na Rua 
Paulo Barbosa, aonde hoje está erguido o edifício Ro-
cha até a compra do atual prédio, o Palácio Amarelo, 
e nos conta fatos interessantes como a festa em co-
memoração a lei da Abolição com a presença da Prin-
cesa Isabel, no antigo prédio em frente aonde hoje se 
localiza o Obelisco. 

O Paço Municipal de Petrópolis teve duas sedes 
alugadas antes da atual e própria a primeira foi à rua 
do Mordomo nº 12, hoje Rua Paulo Barbosa. Ali se ins-
talou o Legislativo local como expressão da autono-
mia de Petrópolis no gozo da cidade, a 17 de junho 
de 1859. Seu presidente, Albino José de Siqueira, sen-
tou-se na cadeira principal, que era encimada pelo 
quadro a óleo do pintor Joaquim da Rocha Fragoso, 
representando dom Pedro II.

A segunda sede do Paço Municipal foi à rua do 
Imperador, trecho da Bacia, local fronteiro ao eixo da 
rua da Imperatriz, de propriedade de Rocha Miranda.

Nesse prédio, a 23 de maio de 1886 deu a Muni-
cipalidade um grande baile, promovido por Henrique 
Kopke para obter meios com que fossem satisfeitas 
às despesas da Primeira Exposição Industrial e Artís-
tica de Petrópolis, realizada no Palácio de Cristal, de 
9 a 16 mesmo mês. A festa teve a presença da família 
Imperial e escolhida sociedade, prolongando-se até 
hora adiantada.

Não fora essa a única vez que sua Majestade, o 
Imperador honrou com sua presença o Paço Munici-
pal, prestigiando uma iniciativa de que ele participara 
monetariamente e da qual dissera o Mercantil: “Pe-
trópolis acaba de dar uma prova plena de que – como 
já o temos dito – não é simplesmente uma cidade de 
recreio é também um núcleo de trabalhadores”. A 25 
de fevereiro de 1881, o Imperador acompanhado de 
seu camarista conselheiro Miranda Rego, visitou às 11 
horas o Paço Municipal onde demorou-se cerca de 
uma hora percorrendo o edifício examinando a Bi-
blioteca, a oficina de aferição e lembrou a adoção de 
medidas de melhoramento locais com especialidade 
as tendentes à salubridade pública.

O Paço Municipal recebeu também a visita da 
Princesa Isabel. Foi a 21 de maio de 188, por ocasião 
da grande festa promovida pela Câmara em regozijo 
ante a lei da Abolição. O comércio fechou. A rua do 
Imperador estava decorada com arcos, folhagens e 
bandeiras. Em frente ao Paço da cidade a banda da 
Casa Imperial tocava em coreto armado. A Câmara 
incorporada chefiando imponente séquito de que 
participavam setecentos colegiais, com bandas de 
música dirige-se para o Palácio onde o presidente 
pronunciou vibrante discurso. Houve depois te Deum, 
achando-se no templo o corpo diplomático. Termi-
nada a cerimônia dirigiu-se o cortejo, na companhia 
de Sua Alteza para o Paço Municipal, onde a Princesa 
chegou a janela para receber a saudação popular.

Levados os Príncipes ao Palácio, a multidão fre-
quentou os bailes que se realizaram na sala da Câma-
ra Municipal e nos salões do Bragança e do Floresta.

A 6 de fevereiro de 1876 discutiu-se na Assem-
bleia Provincial o projeto de lei para construção de 
um prédio para a Câmara Municipal de Petrópolis, 
ideia provocada por Paulino Afonso.

Entretanto, o Paço Municipal permaneceria 
na sede alugada da Bacia até 1894, quando sen-
do presidente da Câmara, o dr. Hermogênio Pereira 
da Silva, foi adquirido a 9 de julho pela quantia de 
60:000$000, o prédio da atual Praça Visconde de 
Mauá.

O terreno do hoje vulgarmente conhecido Palá-
cio Amarelo teve como primeiro proprietário o su-
perintendente da Imperial Fazenda, José Alexandro 
Alves Pereira Ribeiro Cerne, constituído como foro 
aos 11 de julho de 1850, pelos prazos, 127, 128, 129 
registro 557-A. Formavam esses prazos uma super-
fície de mil e duzentas e setenta braças, e o foro 
anual era de 25$500. Menos de dois meses após, 
com autorização do Mordomo, foram eles transferi-
dos em 31 de agosto ao vereador de Sua Majestade o 
Imperador, José Carlos Mayrink da Silva Ferrão, que 
construiu a bela residência hoje transformada em 
Prefeitura de Petrópolis. A 14 de fevereiro de 1891, 
adquiriu-a do Barão de Guaraciaba, seu último pro-
prietário residente.

Comprado o palacete para sede da Municipalida-
de, foi retirado o gradil que chegava ao alinhamento 
da Avenida Sete de Setembro, e feita a Praça exis-
tente. Das obras de adaptação introduzidas no edi-
fício destacam-se, o salão destinado a sessões da 
Câmara Municipal e a escadaria principal e vestíbulo 
superior. Todo lindo trabalho de decoração que fez 
da sala nobre uma das mais belas joias nacionais do 
gênero, é de autoria de José Huss. Este apreciável ar-
tista, nasceu na Alsácia a 7 de janeiro de 1852, e com 
a guerra franco-prussiana de 1870 não pode suportar 
o domínio alemão em sua terra natal e veio para o 
Brasil, fixando pouco depois residência em Petrópolis 
onde desposaria a 30 de julho de 1881, D. Maria Ca-
tharina de Schepper, cujo casal houve 7 casal e sua 
prole petropolitana  prolonga-se nos dias correntes. 
A 24 de setembro de 1905, morria nesta cidade esse 
excelente artista que em sua segunda pátria realizou 
admirável obra na decoração da Municipalidade, obra 
que parece haver transfigurado em força de beleza e 
doçura todo o amargor e desencanto dos sentimen-
tos que o fizeram abandonar a aldeia querida onde 
recebera a luz da existência.

FREDERICO HAACK, 
Professor de história
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20 mortos por covid-19 em 7 dias de 2021
Entre as mortes divulgadas, uma gestante de 22  anos e uma jovem de 28 

DIVULGAÇÃO
Jaqueline Ribeiro - Especial para o Diário 

Com mais 18 mortes confir-
madas ontem pela Secretaria de 
Saúde,  Petrópolis alcançou a 
triste marca de 414 famílias que 
perderam parentes para a co-
vid-19. Somente nos primeiros 
sete dias do ano, 20 moradores 
da cidade morreram em conse-
quência de complicações provo-
cadas pelo novo coronavírus. O 
boletim aponta registros das vi-
timas mais jovens da doença na 
cidade: uma gestante de 22 anos, 
que morava no distrito de Pedro 
do Rio e não tinha nenhuma co-
morbidade, e uma jovem de 28 
anos, que morava no Retiro e ti-
nha doença renal crônica.  Além 
das 414 mortes confirmadas, Pe-
trópolis tem ainda 16 óbitos sus-
peitos, referentes a pacientes que 
morreram com sintomas da do-
ença e cujos exames ainda estão 
em análise. 

Dados de boletins da prefei-
tura divulgados entre segunda e 
sexta-feira desta semana - de 4 a 
8 de janeiro - mostram 49 mor-
tes contabilizadas pela Secreta-
ria de Saúde na primeira semana 
do ano. Foram 28 pacientes que 
morreram em dezembro; 20 nos 
primeiros sete dias de janeiro; e 
um paciente que morreu em  no-
vembro do ano passado e cujo 
resultado do exame com a con-

firmação para covid foi divulga-
do esta semana. Entre as mortes 
registradas na cidade há pessoas 
de todas as faixas etárias que es-
tiveram internadas em hospitais 
públicos e privados. 

Embora a maior parte dos 
óbitos registrados seja de pesso-
as com mais de 60 anos, há regis-
tro de mortes de jovens e adultos 
jovens, sendo a mais nova das ví-
timas a  gestante de 22 anos. Ela 
foi internada no Hospital Alcides 
Carneiro no dia 27 de dezembro 
e teve o óbito confirmado no dia 
5. Sem apresentar qualquer tipo 
de comorbidade (doença pré-
-existente), a jovem teve morte 
encefálica.        

Boletim divulgado ontem 
aponta que 81 novos casos de co-
vid-19 foram contabilizados pela 
Secretaria de Saúde em 24h. No 
fim da tarde, 89 pacientes per-
maneciam internados em estado 
grave em leitos de UTIs-covid e 
95 pessoas estavam em trata-
mento em leitos clínicos, totali-
zando 184 pacientes internados 
em hospitais públicos e privados 
da cidade.  

Diante do aumento de casos, 
o prefeito interino Hingo Ham-
mes e o secretário de Saúde Alo-
ísio Barbosa da Silva Filho vêm 
fazendo alertas e apelos à popu-
lação.  

- O combate ao novo corona-

Governador visita centro de 
produção de vacina da Fiocruz

Petrópolis não descarta a 
compra direta de vacinas 

Fiocruz e Butantan pedem à 
Anvisa registro emergencial

Para fortalecer a parceria en-
tre o Estado do Rio e a Fiocruz, 
o governador em exercício Cláu-
dio Castro se reuniu, na manhã 
desta sexta-feira (8), com a pre-
sidente da Fundação, Nísia Trin-
dade. Ainda ontem, a instituição 
apresentaria à Anvisa pedido 
para uso emergencial de dois mi-
lhões de doses da vacina contra a 
Covid-19 desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford em parceria 
com o laboratório AstraZeneca, 
dando início a uma importante 
etapa da imunização. Durante 
o encontro, governador e pre-
sidente visitaram Bio-Mangui-
nhos, centro de produção onde 
será produzido o imunizante.

- Essa visita vem coroar nos-
sa parceria. Estamos muito perto 
da população fluminense come-
çar a ser vacinada. Fizemos nos-
so papel e estamos abastecidos 
de seringa, agulhas e locais para 
armazenamento aguardando a 
chegada da vacina. Como anun-
ciado pelo Ministério da Saúde, 
há uma possibilidade disso acon-
tecer no próximo dia 20 no país. 
Seria o melhor presente para o 
Rio nesse início do ano – afir-
mou o governador.

O planejamento para abas-
tecer os postos de saúde dos 92 
municípios para vacinação foi 
elaborado pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), que ad-
quiriu 16 milhões de seringas e 
agulhas ao custo de 17 centavos 
a unidade. Desse total, 8 milhões 
já foram recebidas pela SES. Ao 
todo, o Rio contará com mais de 
50 milhões desses insumos, além 
de frigoríficos para armazenar 
vacinas.

A expectativa é que, também 
no dia 20 de janeiro, a Fiocruz 
inicie a produção das primeiras 
doses da vacina de Oxford. Para 
a presidente Nísia Trindade, esse 
é um momento crucial na luta 
contra a pandemia. A expectati-
va é que, em abril, todo a fabrica-
ção da vacina contra a covid seja 
realizada pela Fiocruz, que prevê 
a entrega de 100 milhões de do-
ses até julho.

- Quero agradecer a parceria 
do Estado nesse momento. A va-
cina é uma palavra de esperança 

Jaqueline Ribeiro - especial para o Diário 

Petrópolis aguarda o posi-
cionamento do Ministério da 
Saúde em relação ao protocolo 
para iniciar a vacinação da po-
pulação contra a covid-19, den-
tro do Programa Nacional de 
Imunização.  O município não 
descarta, no entanto, a possi-
bilidade de aquisição direta da 
vacina para proteger os petro-
politanos. A possibilidade de 
compra direta já havia sido ma-
nifestada em dezembro,  quan-
do o município  assinou junto ao 
Instituto Butantan, um proto-
colo com a intenção de compra, 
para facilitar as negociações 
para aquisição de 200 mil doses 
da Coronavac - vacina que está 
sendo desenvolvida em parce-
ria entre o Instituto Butantan e 
a farmaceutica chinesa Sinovac. 
“A prefeitura aguarda  a aprova-
ção de novas vacinas para saber  
o que o município poderá adqui-
rir diretamente, caso seja neces-
sário”, explica a prefeitura.

Preocupado com o avanço da 
pandemia na cidade, o secretário 
de Saúde Aloísio Barbosa Filho, 
destaca, que apesar das notícias 
sobre a vacina, é fundamental 
que a população não abandone 

as medidas de prevenção à co-
vid-19.   - Nossa principal preo-
cupação é a capacidade de aten-
dimento da rede que depende 
não só de estruturas físicas, mas 
também de um número eleva-
do de profissionais capacitados 
para o atendimento - pontua o 
secretário. 

Esta semana o secretario de 
Saúde de Petrópolis, informou 
que irá manter todas medidas 
que já vinham sendo adotadas 
pela atual gestão da prepara 
aquisição de insumos. - Apesar 
da previsão de fornecimento de 
insumos pelo Ministério, con-
tinuamos dando andamento à 
compra  de insumos necessários 
para vacinar os petropolitanos,  
como seringas, agulhas e câma-
ras frias - explicou o secretário 
na última quinta-feira. Os mate-
riais podem ser redirecionados 
para utilização em outras ações 
dentro da rede de saúde, caso 
não precisem ser utilizados na 
campanha de imunização contra 
a covid-19. 

- Vamos seguir todo proto-
colo do Ministério, priorizando 
no primeiro momento a imuni-
zação de profissionais de saúde 
e idosos - pontua o secretário de 
Saúde, Aloísio Barbosa Filho.

Heloisa Cristaldo/ Agência Brasil 

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) re-
cebeu nesta sexta-feira (8) pe-
dido de autorização temporária 
de uso emergencial, em cará-
ter experimental da vacina de 
Oxford, pela Fiocruz, e da Coro-
naVac pelo Instituto Butantan.   

A meta da Anvisa é fazer a 
análise do uso emergencial em 
até 10 dias. O pedido da Fio-
cruz é para o uso de 2 milhões 
de doses de vacinas que devem 
ser importadas do laboratório 
Serum, sediado na Índia.

De acordo com a agência 
reguladora, as primeiras 24h 
serão utilizadas para fazer uma 
triagem do processo e checar 
se os documentos necessários 
estão disponíveis. Se houver 

informação importante faltan-
do, a Anvisa pode solicitar as 
informações adicionais ao la-
boratório. O prazo de 10 dias 
não considera o tempo do pro-
cesso em status de exigência 
técnica. 

Para fazer sua avaliação, a 
Anvisa vai utilizar as informa-
ções apresentadas junto com o 
pedido e também as informa-
ções já analisadas pela Anvisa 
por meio da Submissão Contí-
nua. A análise do pedido de uso 
emergencial é feita por uma 
equipe multidisciplinar,que 
envolve especialista das áreas 
de registro, monitoramento e 
inspeção. A equipe vem atuan-
do de forma integrada, com as 
ações otimizadas e acompanha-
das pela Comissão que envolve 
três Diretorias da Agência. 

PETRÓPOLIS já tem 414 famílias que perderam parentes para a doença desde o início da pandemia em março do ano passado

vírus precisa ser feito em conjun-
to pelo poder público e a socie-
dade. Cada pessoa precisa fazer a 
sua parte para evitar uma explo-
são de casos. Estamos somando 
esforços com a iniciativa privada 
para unificar as ações e traba-
lhando para melhorar o atendi-
mento da população, mas tudo 
isso será feito em vão se os cida-
dãos não seguirem as recomen-
dações de distanciamento social 
e higiene - afirmou o prefeito, 
que esta semana se reuniu com 

infectologistas e diretores das 
unidades públicas e privadas. 

Também preocupado com o 
avanço dos casos, principalmen-
te com a perspectiva de aumento 
na próxima semana, ainda por 
conta do impacto das aglomera-
ções de fim de ano,  o secretário 
de Saúde Aloísio Barbosa Filho, 
vem destacando que mesmo com 
as notícias sobre a vacinação a 
população deve manter os cui-
dados para evitar um colapso no 
sistema de saúde. 

- Nossa principal preocu-
pação é a capacidade de atendi-
mento da rede que depende não 
só de estruturas físicas, mas tam-
bém de um número elevado de 
profissionais capacitados para o 
atendimento - destacou. 

Os dados divulgados no bo-
letim da prefeitura na sexta-feira 
(08.01) apontam que Petrópolis 
tem 12.724 casos confirmados. O 
município tem ainda 1.833 casos 
ainda em análise e registra 9.665 
pacientes recuperados da doença.

e, agora, algo muito concreto. Em 
breve, esperamos que logo nossa 
população possa ser vacinada. 
Também aproveito para reforçar 
essa cooperação entre Fiocruz e 
do Governo do Estado na assina-
tura da escritura definitiva para 
o terreno onde será construído o 
complexo de vacinas, que é uma 
grande contribuição para o país 
– destacou.

Estado e Fiocruz

No início de dezembro, Go-
verno do Estado e Friocruz as-
sinaram a escritura definitiva 
do terreno onde será instalado 
o Complexo Industrial de Bio-
tecnologia em Saúde (CIBS), 
no Distrito Industrial de Santa 
Cruz, na Zona Oeste do Rio. O 
espaço, cedido pela Companhia 
de Desenvolvimento Industrial 
do Estado do Rio de Janeiro (Co-
din), receberá a maior fábrica de 
vacinas da América Latina, que 
vai quadruplicar a capacidade 
de produção anual de frascos de 
imunizantes e biofármacos da 
Fiocruz.

GOVERNADOR Cláudio Castro se reuniu com a presidente da Fiocruz Nísia Trindade

O Complexo 
Industrial do Rio vai 
ter a maior fábrica 
de vacinas da 
América Latina

DIVULGAÇÃO
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DE PETRÓPOLIS PARA PARIS
A Desembargadora Dra. Natacha Tostes, recebeu 

neste final de ano a ilustre visita de seu primogênito Ale-
xandre Gomes Tostes graduado em moda pela Estácio 
Petrópolis e que agora faz sua pós graduação na reno-
mada Esmod em Paris, onde reside há quase 2 anos. Ele 
fez e está fazendo estágio em algumas marcas famosas 
mundialmente conhecidas como -  LVMH que é a holding 
da Louis Vitton, Dior, Tiffany, Fendi e Givenchy.

CIDADÃO 
PETROPOLITANO

Um título de Cidadão Ho-
norário é um título honorífico 
concedido a pessoas não natu-
rais de um município, mas que 
lá foram morar ou desenvolve-
ram sua vida. É um reconhe-
cimento da comunidade pelo 
trabalho e vida de pessoas de 
outras cidades, mas que aju-
daram no crescimento do mu-
nicípio em questão e assim, o 
renomado advogado carioca 
Rafael Faria, se tornou o mais 
novo Cidadão Petropolitano. A 
homenagem foi feita por seu 
amigo Jamil Sabrá.

DEFESA DAS MULHERES
A Câmara Municipal de Petrópolis poderá contar 

com novas comissões permanentes e, dentre os des-
taques, está a criação da Comissão de Defesa das Mu-
lheres, que será presidida pela vereadora Gilda Beatriz 
(PSD). Segundo a parlamentar, a comissão será uma 
nova forma de lutar pelas mulheres do município, am-
pliando debates importantes, como é o caso do parto 
humanizado, da igualdade entre gêneros e combate à 
violência contra a mulher e ao feminicídio. A vereadora é 
reconhecida por ser autora de Leis importantes para as 
mulheres em Petrópolis, além de ser autora da resolução 
que criou o Prêmio Dra. Zilda Arns que busca o reco-
nhecimento das mulheres que contribuem com ações em 
prol da sociedade petropolitana.

PADRE RENATO E SEU NOVO LIVRO
Pe. Renato Gomes Andrade, Sacerdote da Diocese 

de Petrópolis, com formação em Teologia e Filosofia, 
Mestre em Teologia Dogmática, fez o lançamento oficial 
de seu livro – Duas estradas, Um só caminho. Esse livro 
traz para você perguntas e respostas de um leigo para 
um padre e de um padre para um leigo. “Por meio des-
ses questionamentos, desejamos que o leitor se torne um 
seguidor d’Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida, 
já que, ao longo da nossa vida fomos, somos e seremos 
provados acerca da nossa fidelidade” – disse Pe. Renato.

Estado vai investir mais de R$ 500 
milhões na Região Serrana

CIDADE

O governador em exercício Cláu-
dio Castro inicia, neste domingo 
(10/01), uma série de visitas à Re-
gião Serrana para vistoriar obras em 
andamento e anunciar novas inter-
venções e ações em Nova Friburgo, 
Teresópolis, Petrópolis e Areal. A 
previsão é que sejam investidos mais 
de R$ 500 milhões nas cidades. Além 
disso, o governo vai aplicar R$ 280 
milhões através do Plano de Contin-
gência para as Chuvas de Verão, que 
beneficiará todo o estado. 

Esta semana, o governador de-
cretou a transferência da sede do 
Governo do Estado para a Serra e 
luto oficial de domingo até a próxi-
ma terça-feira (12/01), para marcar 
os 10 anos da tragédia causada pe-
las chuvas. No domingo, depois de 
participar de um ato ecumênico em 
memória às vítimas no Cristo Re-
dentor, o governador sobrevoará as 
cidades de Petrópolis, Teresópolis e 
Nova Friburgo para vistoriar obras 
nas áreas. Em Friburgo, participa 
de uma homenagem aos cidadãos e 
profissionais que atuaram na tragé-
dia das chuvas. Em seguida, visita 
obra de encosta no Jardim Califór-
nia. Cláudio Castro também lançará 
o programa Limpa Rio, que vai con-
templar os rios Paquequer, Rio Prín-
cipe e Córrego Imbuí, e a Casa do 
Trabalhador para ampliar a geração 
de emprego e renda na região.

Na segunda-feira (11/01), em 
Teresópolis, o governador em exer-
cício se reúne com associações de 
moradores da região e síndicos do 
Conjunto Habitacional Fazenda Er-
mitage, lança a Pedra Fundamental 
em homenagem às vítimas da tragé-
dia e o programa Limpa Rio. Cláudio 
Castro também realiza um fórum 
com prefeitos e secretários da Região 
Serrana e participa de uma cerimô-
nia para homenagear profissionais 
e cidadãos que se dedicaram no en-
frentamento ao desastre.

Em Petrópolis, na terça-feira 
(12/01), será realizada uma cerimô-
nia de luto às vítimas das chuvas 
de 2011. Também serão entregues 
cheques do Agrofundo para famílias 
de agricultores da cidade, somando 
R$ 1 milhão. Além disso, o governo 
anunciará as obras de recapeamen-
to da RJ-134, no trecho entre Pedro 
do Rio e Posse. Cláudio Castro ainda 
se encontra com empresários locais 
para estimular o desenvolvimento 
econômico da região e inaugura a 
Casa do Trabalhador. Em Areal, o 
governador visita o Conjunto Habi-
tacional Granja Disco para o lança-
mento da Estação de Tratamento de 
Esgoto, reservatório de água e acesso 
viário ao condomínio. 

 
Ações do Estado

 
Desde a tragédia, o Governo 

do Estado tem investido em obras 
de recuperação e de prevenção a 
desastres na região. Em dezem-
bro, foi lançado o Plano de Con-
tingência para as Chuvas de Verão 
2020/2021. O documento traça 
protocolos para resposta rápida e 
integrada a emergências causadas 
por chuvas intensas, garantindo a 
proteção da população, além de re-
duzir danos e prejuízos. Ao todo, se-
rão investidos recursos em locação 
de maquinário (como caminhões 
e tanque de água e combustível), 
aquisição de cestas básicas, garrafas 
de água, kits de limpeza, botes, col-
chões e ambulância.

Além disso, a Secretaria de Defe-
sa Civil conta com o sistema de alerta 
e alarme por sirenes e o Centro Es-
tadual de Monitoramento e Alerta 
de Desastres Naturais. Após o maior 
desastre natural do país, a secretaria 
tem monitorado e emitido alertas 
sobre as condições meteorológicas e 
realizado capacitações com as Defe-
sas Civis municipais.

Obras

Na área de infraestrutura e obras, 
foram aplicados mais de R$ 1 bilhão 
em unidades habitacionais e na con-
tenção de encostas e drenagem. Tam-
bém foram entregues 4.219 imóveis 
nos municípios atingidos, reconstru-
ídas 24 pontes em cinco cidades da 
região e concluídas 93 obras de con-
tenções de encostas. 

No primeiro semestre deste ano, 
o Estado entregará as obras de um 
conjunto com 153 unidades em Areal. 
Também será solicitado ao Governo 
Federal recursos para novas licita-
ções para a construção de 330 imó-
veis em Petrópolis, 120 em São José 
do Rio Preto e 128 em Sumidouro. A 
expectativa de investimento é de R$ 
76 milhões, com recursos também da 
União.

Há ainda três obras de drenagem 
e contenção em andamento, sendo 
três em Nova Friburgo e quatro em 
Teresópolis. Para 2021, a previsão 
de investimento é de R$ 135 milhões 
para a realização de dez contenções.

Ambiente

Os municípios da Região Serrana 
do Rio afetados pela tragédia climá-
tica de 2011 receberam intervenções 
como a recuperação ambiental dos 
Rios Cuiabá, Piabanha, Carvão e San-
to Antônio, em Petrópolis; Rio Ben-
galas e Córrego Dantas, em Nova Fri-
burgo; e Rios Príncipe, Paquequer e 
Imbuí e o Córrego Imbuí, em Teresó-
polis. Para as obras, foram investidos 
R$ 325 milhões do Governo Federal, 
e cerca de R$ 79 milhões, do Fecam.

Estão previstas novas interven-
ções em rios e canais dos municípios 
de Petrópolis, Teresópolis e Nova Fri-
burgo. Em Petrópolis, serão realiza-
dos os serviços de desassoreamento 
e proteção dos taludes dos rios Santo 
Antônio, Cuiabá e Carvão. 
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Quitandinha tem 32 casos em seis dias
Em toda a cidade, foram 461 novos casos do dia 1 ao dia 7 e 31 mortes

DIVULGAÇÃO
Wellington Daniel

A primeira semana de 2021 
já teve aumento de casos de co-
vid-19 em Petrópolis. No bairro 
Quitandinha, por exemplo, fo-
ram 32 novos casos confirmados 
em apenas seis dias, o maior au-
mento em números absolutos. 
Em média, foram mais de cinco 
confirmações por dia. A compa-
ração é feita a partir dos dados 
da Secretaria Municipal de Saú-
de dos dias 1 e 7 de janeiro. 

Em números percentuais, o 
aumento foi de 4,7%, de 681 ca-
sos confirmados desde o início 
da pandemia no primeiro dia do 
ano para 713 na última quinta-
-feira. O bairro também contabi-
liza 22 mortes por covid-19, uma 
a mais que na semana passada. 
Até o fechamento, os números 
de ontem (08) não estavam dis-
poníveis.

Em toda a cidade, os núme-
ros também apontam para um 
avanço da doença. Foram 461 
casos e 31 confirmações de mor-
tes em uma semana. As médias 
diárias ficaram em 76,83 e 5,16, 
respectivamente. De acordo com 
a Prefeitura, destes 31 óbitos, 23 
ocorreram em dezembro, sete 

em janeiro e um em novembro. 
A situação faz com que o governo 
interino emitisse um alerta a po-
pulação na quinta-feira.

- Nossa principal preocu-
pação é a capacidade de atendi-
mento da rede que depende não 
só de estruturas físicas, mas tam-
bém de um número elevado de 
profissionais capacitados para o 
atendimento – afirmou o secre-
tário de saúde Aloísio Barbosa da 
Silva Filho na ocasião.

Desde o início da pandemia, 
a cidade contabilizava 12.633 ca-
sos positivos até a quinta-feira. 
Este número é 3,8% a mais que 
o do dia 1, quando o boletim 
12.172 casos. Petrópolis também 
se aproximava da triste marca de 
400 vidas ceifadas pela covid-19, 
com 396 óbitos, 8,5% a mais que 
no primeiro dia do ano, quando a 
cidade entrou em 2021 contabili-
zando 365 mortes.

Óbitos

Dentre esses 31 óbitos, algu-
mas localidades se destacaram. 
O Centro, por exemplo, registra 
o maior acumulado de mortes, 
com 36 casos. Nesta semana, 
foram três novas inclusões de 

Um morto e dois feridos em 
madrugada violenta no Duarte

Detran no Alto da Serra faz 
mutirão neste sábado

PM apreende drogas no Pontilhão

Moradores do Duarte da Sil-
veira viveram ontem (08) uma 
madrugada de terror. Um ho-
mem de 28 anos, identificado 
como Victor Hugo Almeida Oli-
veira, foi morto a tiros às mar-
gens da Rodovia BR-040 e ou-
tros dois foram baleados na Rua 
Luiz Winter. Um deles, inclusive, 
está internado em uma unidade 
de saúde do município em estado 
grave, enquanto o outro, apesar 
de ferido por três disparos, per-
maneceu apenas em observação. 

A série de crimes foi registra-
da por volta das 2h da madruga-
da, com os ataques na Rua Luiz 
Winter, no ponto final do ônibus 
que atende a comunidade. As ví-
timas, de 25 e 39 anos são mo-
radores da região e relataram a 
polícia que estavam na rua com 
um grupo de pessoas quando fo-
ram atingidos. Os autores ocu-
pavam duas motos e passaram 
pelo local atirando e gritando “é 
o comando”.

Já o corpo de Victor Hugo, 
alvejado por três tiros, foi en-
contrado momentos depois, nas 
margens da rodovia. Ele seria 

Após a reabertura, em no-
vembro, de unidades da região 
metropolitana do Rio, o Senac RJ 
abre suas portas no interior do 
estado. Petrópolis e Nova Fribur-
go reiniciam suas operações nas 
próximas duas segundas-feiras, 
dias 11 e 18 de janeiro, respectiva-
mente. As duas unidades, que es-
tavam com as atividades suspen-
sas desde março de 2020 devido 
à pandemia, retornam o atendi-
mento respeitando todas as regras 
e protocolos sanitários vigentes. 
As matrículas serão realizadas di-
retamente nas localidades. Mais 
informações podem ser obtidas 
diretamente nos estabelecimen-
tos de ensino ou pelo site www.
rj.senac.br.

As unidades retornam às suas 
atividades com ofertas de novas 
turmas em áreas como beleza, 
gastronomia, decoração, informá-
tica e fotografia. Em Petrópolis, 
serão disponibilizadas vagas para 
os cursos de Design de Sobrance-

Wesley Fernandes – especial para o Diário

O Detran promove neste 
sábado (09) mais um mutirão 
para os serviços de habilitação. 
Em Petrópolis, os atendimentos 
ocorreram no posto do Hiper-
shopping, no Alto da Serra, das 
10h às 16h. Para evitar aglome-
rações, os interessados devem 
realizar agendamento prévio 
pelo site ou telefone do Departa-
mento.

Serão disponibilizadas 1,2 
mil vagas para os serviços de 
habilitação, como: segunda via, 
renovação, primeira habilitação, 
mudança/adição de categoria e 
alteração de dados. Para partici-
par do mutirão, é preciso agen-
dar o serviço pelo site www.de-
tran.rj.gov.br ou pelos telefones 
3460-4040, 3460-4041 e 3460-

4042. 
“Será a primeira força-tarefa 

deste ano e a 14ª desde que as-
sumimos, no início de outubro. 
Realizaremos mutirões sempre 
que nossa equipe técnica detec-
tar a necessidade de ampliar a 
oferta de serviços. Com todas as 
medidas protetivas e de distan-
ciamento, mais de 3 mil vagas 
extras estarão disponíveis à po-
pulação fluminense neste sába-
do”, destaca o presidente do De-
tran.RJ, Adolfo Konder.

O Detran reforça que é pre-
ciso respeitar o horário agenda-
do, sem antecipação, para que 
não ocorram filas e consequente 
aglomeração, o que não é o dese-
jável neste período de pandemia. 
O departamento também pede 
para que as pessoas não levem 
acompanhantes aos postos.

A Polícia Militar apreendeu 
22 cápsulas de cocaína e 34 sa-
colés de maconha, na tarde de 
quinta-feira, na localidade conhe-
cida como “Pontilhão”, na Serra 
Velha da Estrela. Um homem de 
39 anos foi detido e vai responder 
em liberdade pelo crime de posse 
e uso de drogas.

O material seria de proprie-
dade de um traficante da região, 
que conseguiu correr quando 
percebeu a chegada da viatura. 
Na fuga, ele abandonou a sacola 
contendo toda a droga. O homem 
detido estaria comprando maco-
nha com o suspeito e acabou sen-
do detido.

Drogas também foram apre-

endidas na Estrada Manoel Walter 
Bechtlufft, na localidade conhe-
cida como “Casinhas”, no Castelo 
São Manoel. A ação da PM acon-
teceu por volta das 21h40. Foram 
recolhidas 177 cápsulas de cocaí-
na, mas não houve prisões, já que 
os bandidos fugiram  no momento 
da chegada das viaturas. 

Já na tarde de sexta-feira, na 
Estrada do Paraíso, na Castelânea, 
agentes do Serviço Reservado da 
PM, junto com o policial civil Re-
nato Rabelo, recolheram 19 cáp-
sulas de cocaína e uma pequena 
quantia em dinheiro. O material 
estava em poder de um adolescen-
te de 15 anos, que foi apreendido 
e levado para a 105ª DP (Retiro).

VAGAS SÃO para serviços de habilitação e devem ser agendadas previamente

DIVULGAÇÃO

O BAIRRO Quitandinha registrou o maior aumento no número de casos confirmados de covid-19 na última semana

óbitos de moradores do bairro, 
a mesma quantidade de Casca-
tinha (total de 11) e Castelânea 
(total de 13).

Pelo boletim de quinta-
-feira (08), são, pelo menos, 55 
bairros com registros de mortes 
pela doença. Além do Centro, a 
covid-19 matou mais em Cor-

rêas (34 vítimas), Alto da Serra 
(31), Quitandinha (22) e Itaipa-
va (18).

Aumentos percentuais

Outros bairros tiveram um 
destaque no aumento percentual 
de casos. Foi o caso, por exem-

plo, da Posse. Por lá, a alta foi 
de 6,3%, indo de 269 para 286. 
Também são contabilizadas nove 
mortes, o mesmo número da se-
mana passada. Após, vem o Reti-
ro, com 5,4%. Os casos no bairro 
subiram de 352 para 371 no perí-
odo e assim como a Posse, con-
firma nove mortes.

motorista de Uber e morador no 
município de Belford Roxo. A 

Polícia Rodoviária Federal aten-
deu a ocorrência. A vítima estava 
sem documentos, sendo identifi-
cada apenas no Instituto Médico 
Legal.

Policiais da 105ª DP estão 
investigando as ocorrências e 
a possível ligação entre os ca-
sos, porém, ainda não existem 
pistas sobre a identificação dos 
suspeitos.

lhas, Bases de Confeitaria, Prepa-
ro de Pães Tradicionais e Alonga-
mento de Cílios. Já Nova Friburgo 
receberá inscrições para cursos 
de Micropigmentador, Decoração 
Básica de Interiores, Informática 
Básica, Design de Sobrancelhas, 
Introdução à Fotografia Digital, 
Introdução ao Paisagismo e Orga-
nização de Espaços Residenciais.

 Além das novas turmas, os 

alunos do Senac RJ matriculados 
nas duas unidades em cursos que 
tiveram as aulas suspensas duran-
te o período de isolamento social, 
prosseguirão suas aulas presen-
ciais de forma gradativa. Todas as 
salas de aulas e ambientes inter-
nos seguirão medidas de distan-
ciamento, desinfecção e limpeza, 
para resguardar a saúde de alunos 
e colaboradores.

AGENTES DA 105ª Delegacia estão investigando o caso que assustou moradores

UNIDADE do Senac em Petrópolis fica na Rua Alfredo Pachá, no Centro

Senac RJ retoma aulas presenciais nas 
unidades de Petrópolis e Nova Friburgo

Segundo 
testemunhas, 
homens em duas 
motos passaram 
atirando pelo local

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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MORADORES ESTÃO preocupados com o acúmulo de água e também com o trânsito no local

NA ESTRADA do Xingu a falta de coleta de lixo causa transtornos aos pedestres da região

ENEL disseque queda de galhos de árvores causou interrupção 

Tubulação rompida no Rocio 
provoca acúmulo de água

Falta de energia afeta 
rua no Santa Mônica

Bairro no quinto distrito sem 
coleta de lixo há duas semanas
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Petrópolis ganha Casa do Trabalhador
Unidade será inaugurada pelo governador do Estado na próxima terça-feira (12)

Petrópolis vai ganhar uma 
unidade da Casa do Trabalhador. 
O anúncio foi feito pelo prefeito 
interino Hingo Hammes, que se 
reuniu na última quarta-feira (6) 
com o secretário de Trabalho e 
Renda do Estado do Rio de Ja-
neiro, Capitão Paulo Teixeira. O 
encontro aconteceu por inter-
médio do vereador Eduardo do 
Blog e contou com a presença do 
Superintendente de Atendimen-
to ao Trabalhador da Secretaria 
de Estado de Trabalho e Renda, 
Matheus Quintal. O espaço vai 

funcionar na antiga rodoviária, 
Centro, no local antes ocupado 
pelo DETRAN/RJ, e será inau-
gurado na próxima terça-feira 
(12) pelo governador Cláudio 
Castro, que trará seu gabinete 
para Petrópolis nesta data.

O espaço desenvolve ati-
vidades que visam a inserção, 
reinserção e manutenção no 
mercado de trabalho, através da 
qualificação e capacitação dos 
cidadãos, realizadas por meio 
de parcerias com instituições e 
indivíduos formadores de ensi-

no. Segundo o prefeito interino 
Hingo Hammes, a intenção é ca-
pacitar o trabalhador e facilitar 
a inserção no mercado de traba-
lho, seja do jovem ou de quem 
está em busca de conseguir um 
novo emprego. 

“A Casa do Trabalhador 
oferece cursos de qualificação, 
oportunidades de trabalho, ca-
dastro de MEI, carteira de traba-
lho, além de orientação ao jovem 
aprendiz. Um espaço como esse 
ajuda o jovem no primeiro em-
prego e também na reinserção 

no mercado de trabalho. Será de 
grande valia para a cidade”, ex-
plica Hingo Hammes, destacan-
do que a unidade será a primeira 
na Região Serrana.

Segundo o Capitão Paulo 
Teixeira, o novo órgão instalado 
na cidade, “é um espaço onde 
os trabalhadores têm ajuda do 
governo estadual e da prefeitu-
ra para resolver questões rela-
cionadas a emprego, tais como: 
buscar vagas, tirar carteira de 
trabalho, dar entrada no seguro 
desemprego, além de participar 

de cursos de requalificação pro-
fissional”.

Além disso, a Casa do Tra-
balhador oferece dicas de como 
montar um currículo e de como 
se preparar para uma entrevis-
ta de emprego/estágio/jovem 
aprendiz, entre outros. Atual-
mente, existem quatro unidades 
da Casa do Trabalhador, sendo 
três localizadas no município do 
Rio de Janeiro, na Ilha do Gover-
nador, Manguinhos e Shopping 
Guadalupe, e uma no município 
de Itatiaia.

Sábado, 9 de janeiro de 2021

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo CMP ADM nº 1185/2020
Licitação n° 010/2020
Pregão Presencial nº 010/2020
Objeto: Registro de preço para aquisi-
ção de material de papelaria para aten-
der a Câmara Municipal de Petrópolis. 
Valor: R$ 25.580,88 (vinte e cinco mil 
quinhentos e oitenta reais e oitenta e 
oito centavos)
Tipo: Menor Preço por Item
Vencedora: Camepel Comercio de Pa-
peis Eireli ME
Petrópolis, 04 de janeiro de 2021.

Frederico Procópio 
Presidente em exercício

ATO ME ADM  037/2021

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE
Art.1º- NOMEAR, nos termos da Lei 

nº 6.749 de 04 de maio de 2010, bem 
como suas alterações posteriores, para 
ocuparem os cargos de provimento em 
comissão de: Assessor Jurídico, sím-
bolo CC-1: Alexander Lessa de Abreu 
e Chefe do Setor de Informática – 
símbolo CC-1: Camila Ferreira Azara, 
cargos vagos em função do Ato Me Adm 
033/2021. 
Art. 2º- O presente ATO entra em vigor 
na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 08 de janeiro de 2021.
Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Petrópolis, em 07 de janei-
ro de 2021.

Fred Procópio
Presidente em exercício

Junior Coruja
2º Vice-Presidente

Yuri Moura
1º Secretário

Junior Paixão
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS

PUBLICAÇÃO OFICIAL - 09/01/2021

Morador reclama 
que situação já 
se estende desde 
novembro

Wellington Daniel

Moradores da Estrada 
da Vargem Grande, no Ro-
cio, próximo a entrada da 
Mata do Facão reclamam 
de uma tubulação rompida 
na localidade. O problema 
teria ocorrido em novem-
bro e o vazamento foi solu-
cionado. Porém, o buraco 
continuou aberto e acu-
mula água parada, além 
de atrapalhar o trânsito de 
veículos. 

O morador reclama 
que tenta a resolução do 
problema desde o dia 12 de 
dezembro, mas ainda não 
obteve resposta. Ele ten-
tou contato com a conces-
sionária de água e esgoto 
do município. Porém, por 
ser uma rede de águas plu-
viais, é de responsabilida-
de da Secretaria de Obras.

- Sanaram o vazamen-
to, mas deixaram um enor-
me buraco no meio da rua 
acumulando água parada. 
Está perigoso, porque os 
carros são obrigados a pe-
gar a contramão para des-
viar do buraco – relatou.

Além disso, 
moradores 
reclamam de 
buracos na Estrada 
do Xingu

Wellington Daniel

Os problemas no quin-
to distrito não param. Des-
ta vez, moradores da Es-
trada do Xingu, no bairro 
Nossa Senhora de Fátima, 
reclamam que estão há 
duas semanas sem coleta 
de lixo na localidade. De 
acordo com a dona de casa 
Valquíria Ramos, de 26 
anos, o caminhão costuma-
va passar as terças, quintas 
e sábados, mas agora o lixo 
se acumula.

- Já tem dias que essa 
situação está assim, o ca-
minhão de lixo não passa. 
A cada dia que passa, o lixo 
só aumenta e tem muitas 
moscas. Também há ratos 
na lixeira – contou.

Não é a primeira vez 
que a localidade fica sem 
coleta de lixo. Em 2019, 
o Diário tinha mostrado 
que, após dias sem a co-
leta, moradores coloca-
ram fogo na lixeira para 
espantar os animais que 

Procurada, a Secretaria 
de Obras informou que está 
ciente da situação e enviou 
uma equipe até a localidade 

na última terça-feira (05) 
para realizar vistoria. Dis-
se também que já comprou 
manilhas e todo o material 

necessário para a realização 
do serviço, mas aguarda a 
entrega do mesmo para a 
execução da obra.

ficavam lá atrás do mate-
rial.

Naquela época, os mo-
radores também reclama-
vam da situação de ma-
nutenção viária. Ontem, 
Valquíria também infor-
mou que há muitos bura-

cos na via e, com a última 
chuva, a situação ficou ain-
da pior.

Procurada, a Prefeitu-
ra disse que a demanda foi 
encaminhada para a Com-
dep, que irá verificar a si-
tuação da coleta de lixo na 

localidade. Disse também 
que a Secretaria de Obras 
está ciente da situação na 
via e já adquiriu o material 
necessário para realização 
do serviço, que deve ser 
concluído até o fim da pró-
xima semana.

Wellington Daniel

Um lugar onde ter 
luz em casa não é garanti-
do. Essa é a sensação dos 
moradores da Rua Paulo 
Roberto de Oliveira, em 
Santa Mônica. De acordo 
com relatos, são recorren-
tes os problemas com for-
necimento de energia na 
região, seja por falta total 
ou a chamada “queda de 
fase”, quando o que che-
ga, não é suficiente para o 
funcionamento pleno dos 
aparelhos.

A moradora Marisa 
Krähenmann, de 75 anos, 
possui um problema de 
saúde em que precisa uti-
lizar aparelhos em alguns 
momentos. Além disso, 
utiliza um medicamento 
de R$ 300 que deve ser 
mantido resfriado. Ela diz 
que o acendedor automá-
tico do fogão, que é novo, 

apresentou problemas.
- Eu acho um absurdo 

um lugar onde tem pesso-
as idosas, com problemas 
de saúde, ficar passando 
por esse transtorno toda 
semana. Ficamos com-
pletamente no breu aqui. 
Eu cheguei essa semana, 
após compras no merca-
do, não tinha como entrar 
em casa, pois o portão é 
elétrico. E tudo escuro, só 
tinha o farol do meu car-
ro. Toda vez que acaba a 
luz aqui eu perco R$ 300 
de medicamento, fora os 
outros inconvenientes – 
afirmou.

A Enel Distribuição 
Rio informou que duas in-
terrupções foram ocasio-
nadas por queda de galhos 
sobre a rede elétrica.  Já 
está programada a ida de 
um técnico para vistoriar o 
local e avaliar a necessida-
de de poda.



Índice Geral de Preços acumulou 
alta de 23,08% no ano passado

Vendas de veículos caem 
26,2% em 2020, diz Anfavea

FOTO: ANFAVEA

Foram licenciados 2.058.437 unidades
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O MÊS DE dezembro foi o melhor do ano, mas, ficou abaixo na comparação com 2019

É a maior alta no índice 
desde 2002

 
Akemi Nitahara / Agência Brasil 

O Índice Geral de Preços – Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI) de-
sacelerou em dezembro e variou 
0,76%, acumulando alta de 23,08% 
no ano. Mesmo com a desaceleração 
no mês, o ano fechou com a maior 
alta desde 2002. Em novembro, o 
índice teve alta de 2,64%.   

Em dezembro de 2019 a varia-
ção foi de 1,74%, com elevação de 
7,70% em 12 meses. Os dados fo-
ram divulgados ontem (8), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV Ibre).

Segundo o coordenador dos Ín-
dices de Preços, André Braz, o IGP-
-DI foi fortemente influenciado no 
ano passado pela variação das maté-
rias-primas básicas que têm regula-
ção de preços pelo mercado interna-
cional, as chamadas commodities.

“Commodities importantes re-
gistraram aumentos históricos em 
2020 e levaram o IGP a fechar o 
ano com a maior alta desde 2002: 
26,41%. Minério de ferro (107,15%), 
soja (79,45%) e milho (68,81%) es-
tão entre os maiores destaques”, ex-
plicou o coordenador.

IPA

Entre os componentes do IGP-
-DI, o Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo (IPA) subiu 0,68% em 
dezembro, depois de variar 3,31% 
em novembro. A alta no ano foi de 
31,72%.

Por estágios de processamento, 
o grupo Bens Finais variou de 2,61% 
em novembro para 1,62% em de-
zembro, com destaque para o recuo 
no subgrupo alimentos processados, 
que passou de 4,14% para 1,23%. 

No ano, a taxa acumulou alta 

de 15,62%. O índice de Bens Finais 
(ex), que exclui os alimentos in na-
tura e combustíveis para o consu-
mo, passou de 2,40% em novembro 
para 0,81% em dezembro.

Para o grupo Bens Intermedi-
ários, a taxa passou de 3,38% em 
novembro para 1,60% em dezem-
bro, com alta de 21,68% em 2020. 
O destaque no mês analisado foi o 
subgrupo materiais e componen-
tes para a manufatura, que caiu de 
3,88% em novembro para 0,33% em 
dezembro. 

O índice de Bens Intermediá-
rios (ex), que exclui os combustíveis 
e lubrificantes para a produção, va-
riou 0,74% em dezembro, depois de 
subir 3,62% no mês anterior.

A taxa das Matérias-Primas 
Brutas recuou 0,81% em dezembro, 
após alta de 3,80% em novembro, e 
fechou o ano com variação positiva 
de 60,56%. Os destaques no mês 
foram a soja em grão (6,49% para 
-12,72%), milho em grão (15,69% 
para -6,77%) e bovinos (7,53% para 
-4,87%). As principais altas neste 
grupo foram no minério de ferro 
(-2,68% para 13,32%), leite in natu-
ra (-4,32% para 2,80%) e na man-
dioca (-1,12% para 2,23%).

IPC

Já o Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) teve leve acelera-
ção, subindo 1,07% em dezembro, 
após alta de 0,94% em novembro. A 
taxa fechou 2020 com expansão de 
5,17%.

Tiveram aumento na taxa as 
classes de despesa Habitação (0,33% 
para 2,87%), Vestuário (0,04% para 
0,38%), Despesas Diversas (0,09% 
para 0,22%) e Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,18% para 0,29%). As 
maiores influências nessas classes 
foram os itens tarifa de eletricida-
de residencial, cuja variação passou 
de 0,16% em novembro para 11,93% 

em dezembro, roupas (0,01% para 
0,35%), alimentos para animais do-
mésticos (-1,35% para 2,18%) e ar-
tigos de higiene e cuidado pessoal 
(0,18% para 0,69%).

Tiveram retração na variação os 
grupos Educação, Leitura e Recrea-
ção (3,00% para -0,58%), Alimenta-
ção (1,88% para 1,47%), Transportes 
(0,93% para 0,68%) e Comunicação 
(0,14% para 0,02%). 

Os destaques foram a passagem 
aérea (24,19% para -9,49%), hortali-
ças e legumes (11,58% para -1,61%), 
gasolina (1,99% para 0,92%) e com-
bo de telefonia, internet e TV por as-
sinatura (0,29% para 0,00%).

No ano de 2020, o grupo Ali-
mentação acumulou alta de 12,84%, 
Habitação subiu 5,57% e Educa-
ção, Leitura e Recreação aumentou 
4,88%. O único grupo que fechou o 
ano com variação negativa foi Ves-
tuário, que caiu 0,88%.

O índice de difusão do IPC, 
que mede a proporção de itens com 
taxa de variação positiva, ficou em 
73,55%. Isso representa 8,39 pontos 
percentuais acima do registrado em 
novembro, quando a difusão ficou 
em 65,16%.

INCC

O último componente do IGP-
-DI, o Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) variou 0,70% 
em dezembro, ante 1,28% no mês 
anterior.

Todos os grupos registraram  
variação na passagem de novem-
bro para dezembro, com Materiais 
e Equipamentos passando de 2,82% 
para 1,59%, Serviços caiu de 0,81% 
para 0,25% e Mão de Obra foi de 
0,22% em novembro para 0,10% em 
dezembro.

No ano, o INCC ficou em 8,81%, 
com o indicador de Materiais, Equi-
pamentos e Serviços acumulando 
alta de 16,28%.

Flávia Albuquerque / Agência Brasil 

A venda de autoveículos teve 
uma queda de 26,2% no ano 
de 2020, ao serem licenciados 
2.058.437 unidades. No mês de de-
zembro houve crescimento de 8,4% 
na comparação com o mês anterior. 
O último mês foi o melhor em ven-
das de autoveículos no ano (243.967 
unidades), com média diária de 11,6 
mil unidades. Na comparação com 
dezembro de 2019, houve queda de 
7,1%, de acordo com dados divulga-
dos ontem (8) pela Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).  

A produção chegou a 209.296 
unidades em dezembro, o que segun-
do a entidade, foi uma boa surpresa, 
apesar de todos os desafios logísti-
cos, das limitações de insumos e dos 
protocolos sanitários. “A indústria 
fez um grande esforço para atender 
a demanda, trabalhando aos finais 
de semana e suspendendo parte das 
férias coletivas, mas entra em 2021 
com os estoques mais baixos de sua 
história, suficientes apenas para 12 
dias de vendas”, disse o presidente 
da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

No acumulado do ano, houve 
queda de 31,6%, quando comparado 
às 2.944.988 unidades de 2019 com 
as 2.014.055 produzidas em 2020. 
“As quedas acentuadas, mas não tão 
drásticas como se projetava no iní-
cio da pandemia. A grande injeção 
de recursos emergenciais na eco-
nomia e a força do agronegócio aju-
daram a amenizar as perdas do se-
gundo trimestre, quando boa parte 
das fábricas e lojas permaneceram 
fechadas”.

As exportações de 324.330 uni-
dades no acumulado do ano foram 
as piores desde 2002, um retrocesso 
de quase duas décadas. O número 
foi 24,3% menor do que o registra-
do em 2019. Em valores, a receita de 

US$ 7,4 bilhões foi menos da meta-
de do que se exportou em 2017 (US$ 
15,9 bilhões).

Previsões para 2021

De acordo com o presidente da 
Anfavea, a entidade continua anali-
sando o ano de 2020 com certa pre-
ocupação, mas avalia que os pontos 
positivos no meio da pandemia, 
apesar de todos as dificuldades, fo-
ram a injeção de liquidez nas linhas 
de crédito, o abono emergencial e 
as medidas de flexibilização para as 
indústrias - como a suspensão tem-
porária dos contratos e a redução 
da jornada de trabalho. “Tudo isso 
ajudou a economia de alguma forma 
e atenuou a queda do PIB (Produto 
Interno Bruto)”.

Segundo Moraes, ao olhar para 
2021 a expectativa é a de que haja 
crescimento do PIB em torno de 
3,5%, o que indica que haverá crédi-

to suficiente para atender o cresci-
mento do mercado. Ele avalia que o 
mercado trabalhará com um câmbio 
flutuante e que a confiança do con-
sumidor pode ser prejudicada pela 
pandemia, o que pode ser revertido 
com a vacinação da população.

Para o presidente da Anfavea, 
entre os desafios a serem encara-
dos pelo setor estão a fragilidade do 
mercado de trabalho, desafio fiscal 
com a crise da covid-19, aumento da 
carga tributária anunciada pelo es-
tado de São Paulo, extensão da crise 
sanitária, questões de logística e de 
oferta.

“Nossa estimativa para o setor 
em 2020 é conservadora, com a um 
crescimento de 15% nos emplaca-
mentos totais, 9% nas exportações, 
produção crescimento de 25%. Se 
percebermos que existe movimento 
diferente das premissas iniciais po-
demos rever e ajustar as projeções”, 
disse Moraes.

obs. as informações acima são fornecidas ao diário por funcionários das 
secretarias dos cemitérios

Sepultamento
CEMITÉRIO MUNICIPAL:

Gilson Silva de Souza, 62 anos, Roseiral, 10h30.
Ana Lúcia Siqueira Pereira, 54 anos, Bingen, 10h.
Wilson Gomes Carvalhaes, 76 anos, Quitandinha, 11h30.
Tereza Ana de Jesus Fontes, 91 anos, Roseiral, 14h30.
Galileu Sebastião de Souza, 70 anos, Samambaia, 15h.
Sebastião Carlos França, 79 anos, Retiro, 16h.
Marília Soares Pires, 83 anos, Centro, 16h.

CEMITÉRIO DE ITAIPAVA:

Não informado

COMARCA  DE  PETRÓPOLIS
PRIMEIRA VARA CÍVEL – REGIONAL  ITAIPAVA 

EDITAL  DE LEILÃO  ELETRONICO E  INTIMAÇÃO DO DEVEDOR

Edital de Leilão Eletronico e Intimação do devedor, com prazo de 05 (cinco) dias, 
extraído dos Ação de Cobrança movida por CONDOMINIO CHAMONIX em face de 
TANARA FREITAS TORRES, na forma abaixo, na forma abaixo:

O DOUTOR RONALD PIETRE, Juiz de Direito em Exercício na 1ª Vara Cível – Regio-
nal Itaipava da Comarca de Petrópolis - RJ, por nomeação na forma da Lei,
              
F A Z   S A B E R aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, espe-cialmente a SRA. TANARA FREITAS TORRES, estando aberto 
para lances pelo site www.ricardocorrealeiloes.com.br. O Leiloeiro Público Oficial, Ri-
cardo Ignácio Xavier Corrêa, Matricula 110 JUCERJA, devidamente credenciado pelo 
TJRJ, com escritório à Rua Marechal Deodoro 195, sala 103, Centro, Petrópolis/RJ, 
(24) 992196996, e-mail: contato@ricardocorrealeiloes.com.br, levará a público pregão 
para a alienação, somente via internet, em Primeiro Leilão, com lances abertos a partir 
da publicação deste edital, até o dia 21/01/2021, às 14:00h, por valor igual ou superior 
ao da avaliação de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e, não havendo licitantes, 
estará reaberto para lances pela Melhor Oferta em valor equivalente ou superior a 50% 
do valor da avaliação, respeitando o art. 891 paragrafo único do CPC, via internet, pelo 
site do leiloeiro, encerrando-se o Segundo Leilão pela Melhor Oferta, de forma onli-ne, 
no dia 04/02/2021, às 14:00h, o bem constante de: Direitos aquisitivos sobre o Prédio 
Residencial n. 400 da Rua “B” do Condomínio Chamonix, bem como seu terreno, a 
Área privativa n. 30, situado a Estrada do Ribeirão, condomínio instituído no terreno 
formado pelas glebas de terras próprias ns. 01, 02, 03, 04 e 05, desmembrada da 
Fazenda São Jose do Magé e Ribeirão, à Estrada do Ribeirão, n. 1.100, em Itaipava, 
zona urbana do 3o. Distrito deste Município, área privativa com a seguinte descri-ção: 
superfície de 1.572,50m2, com frente para a Rua “B”, onde mede 11,00m em curva, 
61,50m – 71o.30’SE, 5,80m em curva, 49,30m – 41o.10’SE e 9,00 em linha ligeiramen-
te curva, de um lado confronta com terras dos sucessores de Jaime Scmith Vascon-
cellos, onde mede 10,73m – 04o.03’NO e 9,80m – 12o.10’NO; de outro lado com área 
privativa n. 29, onde mede 49,30m – 85o.57’SO. Com area construída de 262,62m2 
(sendo 138,25m2 da casa principal; 4,77m2 da lavanderia, 18,52m2 da churrasqueira; 
22,74m2 da sauna; 58,16m2 do apartamento de hospedes e 20,18m2 da piscina). 
O bem se encontra descrito conforme Termos de Penhora de fl. 335, RGI n. 3791 - 
Cartório do 10º. Ofício, 4a. Circunscrição, Petrópolis/RJ, e Laudo de Avaliação de fl. 
369 e vai a Praça nos autos da Ação de Cobrança n. 0003765-14.2012.8.19.0079. Na 
forma do que dispõe o art. 886 inc VI, comunica-se os débitos: PENHORA em favor de 
CONDOMINIO CHAMONIX. Execuções – tudo conforme certidão junto aos autos. O 
débito devido a Municipalidade (IPTU – seqüencial 607469) no valor de R$ 42.438,05 
até o ano de 2019, mais R$ 2.946,96 relativo ao ano de  2020, correrao por conta do 
arrematante. Fica esclarecido que o bem será alienado em estrita conformidade com o 
disposto nos artigos 730, 879 a 903 do NCPC (Lei n° 13.105 de 15 de março de 2015). 
Caso não seja encontrado pelo Oficial de Justiça, fica por este INTIMADA para ciência 
do dia e hora dos leilões, suprindo-se, assim, a exigência da Legislação Processual 
Civil. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandei expedir o pre-
sente Edital que será afixado no lugar de costume, publicado no site de leilões: www.
ricardocorrealeiloes.com.br, de acordo com o art. 887 § 2o. e 3o. do CPC e publicado 
na forma da Lei. Conforme o Regimento de Custas Forenses, ano 2020, Tabela 07, 
item 07 - praça ou leilão Judicial: 5% (cinco por cento) sobre o valor pelo qual forem 
os bens arrematados, ven-didos, adjudicados ou remidos; Notas integrantes: item 6 
– Os arrematantes ou adjudicatários remissos não ficarão dispensados do pagamen-
to das custas de praça ou leilão. Regras de Participação On-line: Para participar do 
pregão on-line terão os interessados que: 1) realizar cadastro prévio no site: www.
ricardocorrealeiloes.com.br, sujeito à aprovação após comprovação dos dados cadas-
trais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no Contrato 
de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do leiloeiro); 2) aceitar os 
termos e condições do contrato; 3) criar uma senha, pessoal, intransferível e de sigilo 
obrigatório, mediante a qual será realizada a certificação eletrônica e obtidos lances 
que serão de responsabilidade exclusiva do usuário/licitante; e 4) instalar proteção 
antivírus e firewall e adotar todos os mecanismos de segurança contra invasões; 5) 
a participação no leilão por meio da formulação de lances implica a aceitação inte-
gral e irretratável dos termos e condições do Contrato de Participação em Pregão 
Eletrônico; 6) todos os lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de 
arrependimento; 7) ficam cientes os interessados que assumem os riscos naturais 
inerentes às falhas técnicas relacionadas à falta de conexão, de energia e erro de 
sistema operacional, ou outras circunstâncias que possam vir a inviabilizar a sua 
participação no leilão. Os interessados ficam cientes de que o pagamento deverá 
ser realizado de imediato pelo arrematante (art. 892 do CPC), ou no prazo de até 72 
horas, mediante caução de 30% do valor da arrematação e autorização judicial. O 
lance vencedor deverá ser depositado pelo arrematante através de guia de depósito 
judicial no Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.bb.com.br), bem como 
deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão.  Ambos os 
pagamentos deverão ser comprovados por email ao Leiloeiro, em 24 horas, para 
que o mesmo possa juntar aos autos. A conta corrente do Leiloeiro será informada 
ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorrido o prazo sem que o(s) 
arrematante (s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminha-
da ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. O pagamento 
do preço fora do prazo acima estabelecido acarretará a imposição, pelo Juiz, da 
perda da caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, não sendo 
admitido a participar o arrematante remisso. Cientes ainda de que, no ato da arre-
matação, adjudicação ou remição, deverão ser efetuados os seguintes pagamentos: 
Comissão do Leiloeiro de 5% e custas de Cartório de 1% até o máximo permitido por 
Lei. Petrópolis, 15/10/2020. Eu, _____________________________, Escrivão da 1ª. 
Vara Cível, subscrevo.

Ronald Pietre
Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados, pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PETRÓPOLIS, todos os Trabalhadores rodoviários, 
associados ou não, empregados na empresa Expresso Brasileiro Transportes Ltda, para 
comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 13 de janeiro 
de 2021 , em duas sessões, a primeira às 10:00 h, em primeira convocação e às 10:30, em 
segunda convocação, e a segunda sessão, às 14:30h, em primeira convocação e segunda 
convocação, às 15:00 horas sendo garantida a presença da urna até as 16:00 horas Sito 
que a assembleia será na sede do sindicato dos rodoviários Rua Souza Franco ,121 centro 
para análise e votação, para aprovação, ou não da seguinte ordem do dia: a) Análise da 
proposta da empresa para formulação de Acordo Coletivo de Trabalho Específico para 
tratar da proposta do parcelamento de férias em 2 parcelas suspenção de contrato de 
trabalho previsto no ART.476 –da CLT e possibilidade de concessão não remunerada a pe-
dido do empregado b) Autorização prévia, em caso de aprovação, pelos Trabalhadores, da 
proposta da empresa para assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho. c) Assuntos Gerais, 
Petrópolis, 09 de janeiro de 2021.Presidente do Sindicato – Edson de Oliveira

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário 
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de 
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos 
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento 
de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 14/01/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

PETRÓPOLIS
13:00 às 17:00 Avenida Portugal - Valparaíso - Petrópolis 14386403
13:00 às 17:00 Rua Senador Salgado Filho - Valparaíso - Petrópolis 14386403
13:00 às 17:00 Estrada Almirante Paulo Martins Meira - Loteamento Vale das Videiras -

Petrópolis 
14386459

13:00 às 17:00 Estrada Araras Paty - Araras - Petrópolis 14386459
13:00 às 17:00 Estrada Almirante Paulo Meira - Vale das Videiras - Petrópolis 14386459
13:00 às 17:00 Ruas A, E, F - Araras - Vale das Videiras - Petrópolis 14386459
13:00 às 17:00 Rua Som das Águas Ponte F - Araras - Vale das Videiras - Petrópolis 14386459

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
13:00 às 17:00 Rodovia Tubatão - Águas Frias - Roçadinho - São José -

São José do Vale do Rio Preto
14380271

13:00 às 17:00 Rua Floresta - Águas Frias - São José do Vale do Rio Preto 14380271
AREAL

13:00 às 17:00 Estrada União e Indústria - Condomínio Julioca - Alberto Torres - Areal 14386211
13:00 às 17:00 Estrada Vila Dantas - Sítio Taja - Vila Dantas - Areal 14386211
13:00 às 17:00 Rodovia BR 040 Rio Juiz de Fora - Vila Dantas - Areal 14386211
13:00 às 17:00 Rua Alberto Torres - Areal - Areal 14386211
13:00 às 17:00 Ruas C, D - Condomínio Villa Julioca - Julioca - Areal 14386211
13:00 às 17:00 Rua Julioca Ilha Santa Maria - Alberto Torres - Vila Dantas - Julioca - Areal 14386211
13:00 às 17:00 Rua Ramal Granja Faisões - Centro - Areal 14386211
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Comércio questiona contrato do rotativo
Instituições apoiam a criação de uma comissão parlamentar que pretende analisar os termos da renovação

Foi publicado no Diário Ofi-
cial (D.O) do município, no dia 
28 de dezembro de 2020, o ex-
trato do Termo Aditivo ao Con-
trato de subconcessão celebrado 
entre a Companhia Petropoli-
tana de Trânsito e Transportes 
(CPTrans) e a Sinalvida – Dis-
positivos de Segurança Viária 
Ltda.

Segundo a Câmara de Vere-
adores de Petrópolis, o Termo 
Aditivo se refere à prorrogação 
do contrato para continuidade 
da gestão e exploração do es-
tacionamento rotativo em Pe-
trópolis. Diante disso, a Casa 
Legislativa anunciou nesta 
quinta-feira (7) a criação de uma 
comissão especial para analisar 
a prorrogação do contrato.

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Petrópolis (Sico-
mércio) e a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) repudiam a 
prorrogação do contrato neste 
momento e da maneira como 
foi feita. O Sindicato patronal 
do setor de bens e serviços, o 
segundo maior empregador do 
município, e que tem sua ativi-
dade diretamente ligada ao as-
sunto, não foi consultado sobre 
a renovação.

“Essa pauta é extremamente 
importante para o comércio da 
cidade, uma vez que as pessoas 
que consomem nos estabeleci-
mentos comerciais utilizam o 
estacionamento. O Sicomércio, 
nem a sociedade civil tiveram 
a oportunidade de discutir essa 
renovação. A prorrogação desse 
contrato não foi feita de manei-
ra transparente. Nem o Termo 
Aditivo foi publicado no Portal 
da Transparência da Compa-
nhia de Trânsito para consulta 

Sábado, 9 de janeiro de 2021

FOTO: DIVULGAÇÃO

pública”, explica Marcelo Fiori-
ni, presidente do Sicomércio.

“A CDL Petrópolis, assim 
como o Sicomércio, entende a 
importância do estacionamento 
rotativo como medida de orde-
namento do espaço público, mas 
tem sérios questionamentos 
quanto à qualidade do serviço 
prestado pela tal empresa con-
cessionária desse serviço públi-
co que se refletem diretamente 
no atendimento aos clientes do 
comércio petropolitano, espe-
cialmente aos turistas que con-
somem nos polos de moda e nas 
lojas da cidade como um todo”, 
reforça o Luiz Felipe Caetano 
da Silva e Souza, presidente da 

CDL.
O contrato entre a CPTrans 

e a Sinalvida foi firmado em 10 
de dezembro de 2015. As cláu-
sulas estipulam, entre outras 
obrigações, que a empresa é 
responsável pela gestão e ex-
ploração das vagas de estacio-
namentos rotativos na cidade 
e que o prazo de subconcessão 
daquele contrato é de 10 anos, 
“permitindo a prorrogação uma 
só vez e, no máximo, por igual 
período, desde que comprovada 
a prestação de serviço adequado 
ao pleno atendimento dos usu-
ários, conforme estabelecido na 
legislação pertinente.”

“Já tivemos muitos proble-

mas com as chamadas ‘tarifas 
de regularização’ que eram co-
bradas dos visitantes, principal-
mente dos polos de moda. Mas, 
o Sindicato juntamente com o 
Legislativo conseguiu reavaliar 
a forma como essa cobrança era 
feita. O meu questionamento 
agora é sobre a necessidade de 
se renovar um contrato que ain-
da estava na metade da sua vi-
gência, às pressas, nos últimos 
dias de uma gestão municipal, 
sem ao menos, consultar as ins-
tituições de classe e sociedade 
civil organizada?”, reflete Mar-
celo.

O assunto também foi pauta 
em um importante Site de Notí-

CÂMARA E PREFEITURA estão analisando os termos da renovação do contrato com a Sinal Park que administra o rotativo

cias da cidade no dia 31 de de-
zembro de 2020. A publicação 
trazia a informação de que havia 
um parecer técnico contrário à 
renovação. Apesar disso, a pre-
sidente da CPTrans à época, Íris 
Palma, assinou a prorrogação 
do contrato.

“O Sindicato não é contra o 
estacionamento rotativo e nem 
contra a cobrança. A exploração 
das vagas sendo feita da manei-
ra correta é interessante para os 
clientes, pois faz com que haja, 
de fato, uma rotatividade para 
os motoristas. Esse assunto pre-
cisa ser discutido. É preciso sa-
ber as condições, as cláusulas e 
os motivos da renovação. Mas 
é necessário transparência no 
processo e, a participação da po-
pulação para discussão de qual 
seria o melhor modelo de esta-
cionamento rotativo para cida-
de’, afirma Marcelo.

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Petrópolis (Sico-
mércio) e a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Petrópolis (CDL) 
apoiam a criação da comissão da 
Câmara de Vereadores e espe-
ram que haja transparência dos 
órgãos públicos e de fiscalização 
sobre o contrato. As instituições 
pretendem acompanhar e fisca-
lizar o desdobramento dos tra-
balhos dos parlamentares.

“Muitas questões precisam 
ser esclarecidas. Qual benefício 
vai ser gerado para o município 
com esse contrato? Qual o per-
centual de arrecadação do mu-
nicípio com essa exploração? E 
como esses valores serão apli-
cados em melhorias na cidade? 
É preciso ter transparência em 
todas as etapas do processo”, fi-
naliza Marcelo.
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