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Educação Básica em Petrópolis fica
novamente abaixo das metas do MEC
Petrópolis mais uma vez não conseguiu bater as metas
para 2019 estabelecidas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Os resultados obtidos em
2019 também foram inferiores às avaliações anteiores,

Morre aos 52 anos o empresário
Nelson Rodrigues Júnior, dos
restaurantes Majórica e Mayorca

feitas em 2017 e 2015. Nesta última edição, o Ministério
da Educação (MEC) avaliou 80 escolas da rede municipal de ensino que contam com 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental. Nelas, o Ideb alcançado teve média de

Dados do ISP mostram aumento
de 89,4% nos registros de crimes
de estelionato em Petrópolis

Dados do Instituto de Segurança
Pública (ISP) mostram que no mês de
agosto houve um aumento de 89,4%
nos registros do crime de estelionato nas

Morreu nesta quarta-feira (16) o empresário Nelson
Rodrigues Júnior. Ele tinha 52 anos e era um dos donos
dos restaurantes Majórica e Mayorca, que mantinha
com a família. Nelson estava internado no Hospital Santa
Teresa e, segundo amigos, sofreu uma embolia pulmonar,
em consequência de outros problemas de saúde. Ele deixa
quatro filhos.

5,4, abaixo da meta de 6,0. Também foram avaliadas 44
escolas municipais e estaduais que oferecem 8º e 9º anos.
Estas obtiveram média de 4,2, embora a meta fosse de
5,3. Os números foram divulgados nessa terça-feira (15).

duas delegacias de Petrópolis, comparado ao mesmo período do ano passado.
Neste ano, foram 89 registros em agosto,
enquanto em 2019 foram 47. Em julho

já havia sido registrado um aumento
histórico neste tipo de crime: foram 122
no mês. Foi maior desde o início da série
histórica do ISP, em 1991.

Ônibus da Trel tomba em curva
no Meio da Serra e passageiros são
retirados pela saída de emergência

GIRO DA TRIBUNA PELO ESPORTE

Às vésperas da estreia
na Série B1, técnico
do Serrano diz ter
informações do rival
Prefeitura de Petrópolis é citada
em delação do ex-secretário
de saúde do Rio sobre
esquema de desvio de recursos
Um ônibus da Trel tombou em uma curva na noite de terça-feira (15), quando trafegava pela Estrada da Serra
Velha e quase caiu em uma ribanceira. O veículo não chegou a virar totalmente, mas não era possível abrir a porta.
Os passageiros tiveram que ser retirados pela saída de emergência do veículo. Não houve feridos.

Governo publica novas regras para concessão do BPC

Petrópolis está entre
os oito municípios citados
na delação premiada do
ex-secretário de Saúde do
estado, Edmar Santos, por
suspeita de participação no
suposto esquema de desvio de recursos montado
na gestão do governador
afastado do Rio, Wilson
Witzel (PSC). Segundo a
investigação, os oito mu-

nicípios foram beneficiados com “recursos extras”
para a Saúde (montante
maior do que o previsto
seguindo o critério da necessidade do município e o
número de habitantes), que
teriam sido “devolvidos”
posteriormente por meio
de empresa integrante do
esquema, contratada para
determinado serviço.

Novas regras para a
concessão, manutenção
e a revisão do Benefício
de Prestação Continuada (BPC/Loas), pago a
idosos acima de 65 anos
e pessoas com deficiência, estão publicadas
na edição desta quarta-feira (16) do Diário
Oficial da União.
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