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RODOVIA QUE LIGA O RIO A petrópolis FICARÁ TEMPORARIAMENTE SEM COBRANÇA DE PEDÁGIO

Ministério reafirma: contrato da Concer
não será prorrogado e DNIT assume 040
Faltando 45 dias para o fim da concessão da Concer – que administra a BR-040 - o Ministério da Infraestrutura reafirmou em nota enviada à Tribuna, que o contrato não
será prorrogado. A concessão termina no dia primeiro de março deste ano e quem assumirá a rodovia será o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Para entrar em regime
de recuperação fiscal,
Estado do Rio terá que
enxugar a máquina

O Estado do Rio inicia
nesta quinta-feira (14) uma
nova etapa do seu plano
de retomada das contas
públicas a partir da sanção,
pelo Governo Federal, da
Lei Complementar 178/21,

publicada no Diário Oficial
da União. A legislação traz o
novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O governo terá que adotar uma série
de medidas para aumentar a
receita e reduzir despesas.

Mais de 6 mil estudantes de Petrópolis farão
a prova do Enem: confira as principais dicas
Em Petrópolis, 6.120 estudantes farão o
Exame Nacional do Ensino Médio no próximo domingo, dia 17, e no dia 24 de janeiro.
Neste ano, em decorrência da pandemia de

Fique de olho: prazo para pré-matrícula na
rede municipal de ensino termina nesta sexta
Atenção
aos pais que
queiram matricular seus
filhos na rede
municipal de
Educação. O
prazo para
inscrição na
pré-matrícula
termina nesta sexta-feira
(15), pelo site
da Prefeitura.
Clique e veja
como fazer o
cadastro.

covid-19, o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) adotou um conjunto de medidas preventivas para garantir uma aplicação segura

a todos os inscritos. Além disso, os portões
serão abertos 30 minutos antes do que vinha
sendo adotado nos últimos anos, para evitar
aglomerações na chegada dos inscritos.

Problemaantigoesemsolução,descarte
irregularde entulho preocupa Comdep
Números da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) mostram que
apenas nos primeiros 14 dias de janeiro mais
de 1.200 toneladas de entulho foram recolhidas

em Petrópolis. O trabalho faz parte da rotina das
equipes, mas preocupa as autoridades municipais: isso porque o despejo de entulho nas ruas,
embora comum, é irregular e pode ser punido.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL FEZ DENÚNCIA CONTRA CINCO PESSOAS

Aceito pedido de prisão para acusados
de extorquir comerciantes da Feirinha
Ex-presidente
de sindicato,
Wilson Franca
morre, vítima
do coronavírus
O ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Petrópolis, Wilson Franca, morreu nesta
quarta-feira (13) por complicações em consequência da contaminação pelo novo coronavírus.
Wilson lutava contra um câncer
e não resistiu.
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