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Primavera chega com chuva em Petrópolis
Frente fria causa instabilidade e faz temperaturas despencarem na cidade

FOTO: ALCIR AGLIO
Wesley Fernandes – especial para o Diário

A primavera chega 
ao país nesta quarta-feira 
(22) e vai refrescar o clima 
nas cidades do Estado Rio 
de Janeiro. Em Petrópolis, 
por exemplo, o céu azul e 
o calorão vão dar espaço 
nesta semana para a chu-
va e o famoso “ruço”. Na 
manhã desta terça-feira 
(21), o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) 
emitiu um alerta para o 
declínio de temperatura na 
Cidade Imperial.

Segundo o Instituto, 
os termômetros devem 
sofrer uma queda de 3°C 
a 5°C nos próximos dias, 
que marca a chegada da 
estação das flores. Isso 
ocorre devido a apro- PREVISÃO do tempo é de dois dias de chuva com maior intensidade durante a noite

OS BRINQUEDOS doados podem ser novos ou usados 

PLANTIO de araucárias foi feito no Parque Natural da Ipiranga 

INVESTIMENTOS serão destinados para infraestrutura da cidade 

Quarta-feira, 22 de setembro de 2021

EDITAL DIV. Nº 031/2021
O Presidente Interino da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis e a Comissão de 
Finanças e Orçamento, no intuito de 
ampliar a participação popular e pro-
mover a transparência na gestão fiscal, 
COMUNICAM que será realizada a Au-
diência Pública para a apresentação do 
Relatório de Gestão Fiscal do Segundo 
Quadrimestre de 2021, pelo Poder Exe-
cutivo, conforme estabelece a Resolu-
ção n° 88/2016, no dia 30 de setembro 
de 2021, às 14h, no Plenário da Câmara 
Municipal de Petrópolis, nos termos do 
parágrafo 4°, do artigo 9º da Lei Comple-
mentar nº 101/2000.
Informamos ainda que, enquanto per-
manecerem vigentes as medidas restri-
tivas sobre a Covid-19 e, em conformi-
dade com a Portaria da Mesa Diretora 
044/2021, essa Audiência Pública será 
transmitida através da página na inter-
net da Câmara Municipal de Petrópolis, 
suas mídias sociais, além do canal 98.

Fred Procópio
Presidente Interino

Maurinho Branco
Presidente da Comissão Permanente  

de Finanças e Orçamento

EDITAL DIV. Nº 035/2021
O Presidente Interino da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis e a Comissão de 
Defesa da Saúde, em cumprimento ao 
parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Com-
plementar nº 141/2012 e, no intuito de 
ampliar e promover a participação popu-
lar, COMUNICAM que será realizada a 
Audiência Pública para a demonstração 
e avaliação do Relatório da Saúde refe-
rente ao 2º Quadrimestre de 2021, pelo 
Poder Executivo, conforme estabelece a 
Resolução n° 88/2016, no dia 30 de se-
tembro de 2021, às 19h, no Plenário da 
Câmara Municipal de Petrópolis.
Informamos ainda que enquanto per-
manecerem vigentes as medidas restri-
tivas sobre a Covid-19, e em conformi-
dade com a Portaria da Mesa Diretora 
022/2021, essa Audiência Pública será 
transmitida através da página na inter-
net da Câmara Municipal de Petrópolis, 
suas mídias sociais, além do canal 98.

Petrópolis, 18 de setembro de 2021.
Fred Procópio

Presidente Interino
Mauro Peralta

Presidente da Comissão
de Defesa da Saúde

EDITAL DIV. Nº 036/2021
O Presidente Interino da Câmara Mu-
nicipal de Petrópolis e a Comissão de 
Educação, Assistência Social e Defesa 
dos Direitos Humanos, de acordo com 
o Processo Adm. CPM Nº 1213/2021 
e conforme estabelece a Resolução n° 
88/2016, COMUNICAM que será reali-
zada a Audiência Pública sobre o Plano 
Municpal de Atendimento Socioeduca-
tivo, no dia 01 de outubro de 2021, às 
19h, no Plenário da Câmara Municipal 
de Petrópolis.
Informamos ainda que, enquanto per-
manecerem vigentes as medidas restri-
tivas sobre a Covid-19 e, em conformi-
dade com a Portaria da Mesa Diretora 
044/2021, essa Audiência Pública será 
transmitida através da página na internet 
da Câmara Municipal de 
Petrópolis, suas mídias sociais, além do 
canal 98.

Fred Procópio
Presidente Interino

Yuri Moura
Presidente da Comissão de Educa-

ção, Assistência Social e Defesa dos
Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE 
PETRÓPOLIS
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ximação e passagem de 
uma frente fria pela Re-
gião Sudeste.

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de De-
fesa Civil e Ações Voluntá-
rias, há previsão de ventos 
moderados a fortes, que 
podem provocar ocorrên-
cias, como queda de ár-
vores e destelhamento de 
edificações.Nesta quarta-
-feira, a temperatura varia 
entre 13°C e 23°C. Já na 
quinta, os termômetros 
podem marcar 11°C.

Nesses dois dias, pode 
chover a qualquer momen-
to, com maior intensidade 
no períododa noite. A De-
fesa Civil solicita à popu-
lação que fique atenta aos 
avisos e alertas emitidos 
qualquer emergência ligue 

199 (Defesa Civil) ou 193 
(Corpo de Bombeiros).

Estragos no RJ
A mudança no tem-

po nesta terça, provocou 
transtornos no Rio de 
Janeiro e fez a capital en-
trar em estágio de mobi-
lização – o segundo nível 
em uma escala de cinco, 
o que aponta riscos de 
ocorrências de alto im-
pacto à cidade. Além dos 
ventos de até 77,8 km/h, 
registrados no Forte de 
Copacabana, a ponte 
Rio-Niterói ficou fechada 
por quase 20 minutos e 
os trens da Supervia fo-
ram suspensos. Houve 
também queda de árvo-
res em diversos pontos 
do município.

Defesa Civil Municipal realiza 
arrecadação de brinquedos 

Um brinquedo por 
um sorriso! Essa é a cam-
panha da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de De-
fesa Civil e Ações Volun-
tárias, para a arrecadação 
de brinquedos para o Dia 
das Crianças. Foram ins-
talados pontos de arre-
cadação de doações que 
poderão ser feitas até o 
dia 7 de outubro na sede 
da Defesa Civil, no 15° 
Grupamento do Corpo de 
Bombeiros, na Barão do 
Rio Branco e no desta-
camento de Itaipava, no 
26° Batalhão da Polícia 
Militar.  A ação conta ain-
da com o apoio da Legião 
da Boa Vontade (LBV) e 
a entrega dos brinquedos 
será feita aos Núcleos Co-
munitários de Defesa Ci-
vil (NUDEC).

Os brinquedos, que 
podem ser novos e usa-
dos, vão atender as 
crianças das comunida-
des onde há o funcio-
namento dos NUDEC. 
“Iniciativas como esta 
reforçam a importân-
cia da união de forças 
em prol de um objetivo 
comum, de fazer o bem 
ao próximo”, lembrou o 
prefeito HingoHammes.

“Depois do sucesso 
que foi a campanha de ar-
recadação de agasalhos, 
estamos com ótima ex-

pectativa de conseguir um 
grande número de parcei-
ros para esse ato humani-
tário de grande importân-
cia”, destacou o secretário 
de Defesa Civil, o tenente 
coronel Gil Kempers. As 
doações serão entregues 
nos NUDEC, até o dia 8 
de outubro.

Essa será mais uma 
campanha que visa benefi-
ciar a população em maior 
vulnerabilidade. Durante 
o inverno, a Defesa Civil 
montou a Parede Solidá-
ria, que gerou grande mo-
bilização. “Percebemos o 
engajamento da popula-
ção na campanha anterior 
e esperamos que as pes-
soas tenham a mesma 
motivação em nos ajudar 

a tornar esse dia mais fe-
liz”, explicou a diretora de 
projetos da Defesa Civil, a 
tenente Camila Grotz.

As doações podem ser 
entregues nos pontos de 
arrecadação instalados 
nos endereços abaixo:

Sede da Secretaria de 
Defesa Civil e Ações Vo-
luntárias

- Rua Buarque de Ma-
cedo, 128 – Centro

15° Grupamento do 
Corpo de Bombeiros

- Avenida Barão do 
Rio Branco, 1957 – Centro

- Estr. União e Indús-
tria, 9998 – Itaipava

26° Batalhão de Polí-
cia Militar

- R. Domingos Silvé-
rio – Quitandinha

Um convênio firmado 
entre a prefeitura de Pe-
trópolis e o Instituto Rio 
Metrópole pode render 
avanços na infraestrutura 
do município. Nesta ter-
ça-feira (21/9), o prefei-
to HingoHammes esteve 
com o presidente do IRM, 
Bernardo Santoro, estu-
dando algumas possibi-
lidades de investimentos 
que possam contribuir 
para o progresso e evolu-
ção da cidade. O encontro 
contou com a presença 
do presidente da Câmara 
de Vereadores, Fred Pro-
cópio (PL), e do assessor 
especial do IRM, Jamil 
Sabrá.

“Petrópolis ganha 
com mais essa parceria. 
É importante que a gente 
tenha como objetivo tra-
balhar em conjunto pelo 
bem do nosso município. 
Agradeço a presença do 

Prefeitura firma convênio 
para investimentos

presidente do IRM, Ber-
nardo Santoro, que trou-
xe algumas propostas que 
serão debatidas”, disse o 
prefeito HingoHammes.

Bernardo Santoro dis-
se que a ideia é trabalhar 
em conjunto com a Cidade 
Imperial em projetos na 

área de impacto metropo-
litano. “Nosso objetivo é 
promover a interlocução e 
articulação com os muni-
cípios e sempre fortalecer 
essa importante cidade 
que é, ao mesmo tempo, 
serrana e metropolitana”, 
explica.

A prefeitura de Petró-
polis, através da secretaria 
de Meio Ambiente, promo-
veu nesta terça-feira (21) 
o plantio de araucárias no 
Parque Natural, na Ave-
nida Ipiranga, em home-
nagem ao Dia da Árvore 
– comemorado nesta terça-
-feira. Além disso, a pasta 
fez a doação de mudas para 
o Centro Educacional Terra 
Santa, no Centro, e para a 
Escola Criativa Idade, no 
Bingen, que farão ativida-
des educacionais com seus 
alunos. O objetivo do go-
verno municipal é contri-
buir no desenvolvimento 
continuado do assunto nas 
escolas promovendo hábi-
tos de produção e de consu-
mo em sintonia com o ecos-
sistema de Petrópolis.

“São ações simples, 
mas que contribuem bas-

Secretaria de Meio Ambiente 
celebra o Dia da Árvore 

tante com a educação 
ambiental do nosso mu-
nicípio. Realizar o plan-
tio com as crianças é um 
marco na vida delas, que 
passam a cuidar mais da-
quela árvore e do meio 
ambiente como um todo. 

Ainda temos um crono-
grama dentro do ProMEA 
com as escolas da rede”, 
destacou o secretário de 
Meio Ambiente, Edmardo 
Campbell, que participou 
das atividades em home-
nagem ao Dia da Árvore.

Dia da Luta da Pessoa com 
Deficiência é marcado em ação 

Na tarde desta terça-
-feira (21), a Vereadora 
Gilda Beatriz (PSD), rea-
lizou um Ato Público pelo 
Dia Nacional da Luta da 
Pessoa com Deficiência no 
calçadão do Colégio Dom 
Pedro II.

Com o objetivo de 
conscientizar a população 
de que as pessoas com de-
ficiência devem ter seus di-
reitos respeitados, o dia 21 
de Setembro foi instituído 

pela Lei nº 11.133/2005, 
e hoje simboliza uma mo-
bilização nacional em prol 
desta pauta. O objetivo da 
data, é apontar a relevân-
cia do desenvolvimento e 
aplicação de políticas pú-
blicas para inclusão das 
pessoas com deficiência na 
sociedade como um todo, 
em igualdade de condições 
com os demais, tornan-
do imprescindível ações 
concretas que aumentem 

as condições de participa-
ção na vida pública, com a 
constante adição de espa-
ços de atuação.

“Essa é uma bandei-
ra que defendo desde o 
meu primeiro mandato. 
Especialmente neste dia, 
precisamos reconhecer, 
reafirmar e refletir sobre 
a criação de políticas pú-
blicas para a inclusão das 
pessoas com deficiência”. 
Destaca a Vereadora.
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