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SUSPEITA DE FAVORECIMENTO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ-SAÚDE

PF prende em Petrópolis pesquisador da Fiocruz
investigado por irregularidades na Saúde
O cumprimento de mandados de prisão contra o
pesquisador da Fiocruz Guilherme Franco Neto, o
secretário de transportes metropolitanos do Estado de
São Paulo, Alexandre Baldy, e outras quatro pessoas,

nesta quinta-feira (6) tem relação com investigações de
um suposto esquema de corrupção que direcionava contratos da Junta Comercial do Estado de Goia?s (Juceg)
e da Fundac?a?o Oswaldo Cruz (Fiocruz), atrave?s da

Fundac?a?o de Apoio Fiotec, em favor da organização
social (OS) Pró-Saúde. Os investigadores do Ministério
Público Federal (MF) chegaram até os alvos da operação após a colaboração premiada de ex-diretores da OS.

Homem é hospitalizado
após cair de parapente em
salto do Parque São Vicente

Um homem foi hospitalizado depois de cair de parapente quando fazia um salto na pista de vôo livre do Parque São
Vicente, na tarde dessa quarta-feira (5). Ele foi socorrido
pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa
Teresa (HST).

Nova unidade do Detran no Hipershopping
Petrópolis será inaugurada no fim de agosto
Em reunião realizada hoje pela manhã
(06.08) foram alinhados os últimos detalhes
que permitirão a instalação da nova unidade
do Detran/RJ em Petrópolis. Participaram

do encontro Erick Duarte Correa, assessor
especial da presidência do Detran, Marcelo
Fiorini, presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Petrópolis (Sicomércio); Daniel

Rodrigues Blanc, da Blavi Participações;
Bruno Machado, administrador do Hiper
Shopping, e representantes dos lojistas do
Hipershopping Petrópolis.

Prefeitura fará contrato emergencial para Incêndio florestal no Parnaso: já
manutenção do Sistema deAlerta eAlarme são três dias de combate às chamas

Depois de mais de um ano
em que foi notificada sobre o
fim do custeio do Sistema de
Alerta e Alarme por parte do

governo do estado, a prefeitura
de Petrópolis anunciou que
fará um contrato emergencial
com a empresa que atualmente

realiza a manutenção dos esquipamentos no município. O
contrato com a Gridlab terá vigência até dezembro deste ano.

TRÂNSITO

Obra para reforma da ponte de madeira na Av.
Piabanha só poderá começar após liberação do Inepac
As obras para reforma da ponte de madeira na Av. Piabanha, que fica na entrada
das Duchas, ainda aguardam a liberação do
Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e

Cultural (Inepac). Segundo a Prefeitura, a
ponte foi vistoriada e interditada a pedido
do Inepac, que verificou risco estrutural para
os usuários.

A força-tarefa montada
para combater o incêndio
no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) entrou no terceiro dia de trabalho. O fogo começou na

manhã de segunda-feira (3)
e já consumiu 100 hectares
de vegetação. A princípio, os
bombeiros acreditam que a
queda de um balão tenha
provocado o incêndio.
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