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CONCESSIONÁRIA DA RIO-JUIZ DE FORA TENTOU PRORROGAR CONTRATO, MAS JUSTIÇA NEGOU PEDIDO

Começa a última semana de gestão
da Concer: DNIT vai assumir BR-040
A partir da próxima segunda-feira
(1º), O Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit)
assume a administração da BR-040
– no trecho entre o Rio de Janeiro e
Juiz de Fora (MG). Após 26 anos de

concessão, a Concer deixará a rodovia
com um passivo de obras inacabadas,
entre elas, da nova subida da Serra,
que já custou mais de R$ 300 milhões
e está paralisada desde 2016. O Dnit
se mantém à frente da rodovia BR-

040 até que a licitação seja concluída,
o que só deve acontecer no segundo
semestre de 2022. O Dnit garantiu
que vai manter equipes de manutenção rodoviária rotineira na rodovia e
também contará com guinchos.

Falta até auxiliar de limpeza
no HospitalAlcides Carneiro:
Defensoria aponta problemas

Carência de equipe médica pediátrica, farmacêutico e até auxiliar de limpeza foram alguns dos
apontamentos feitos no relatório elaborado pela
equipe técnica da Defensoria Pública.

VISCONDE DO BOM RETIRO EM ESTADO DE COMPLETO ABANDONO

Número de petropolitanos
assaltados cresce de forma
impressionante em um mês

Sucursal da lua: rua do Centro Pop fica
de fora do serviço de manutenção viária
Na porta de um dos
principais pontos de assistência a população em
situação de rua e pessoas
em situação de vulnerabilidade, o trecho é usado
também por moradores
da Rua Teresa e 24 de
Maio que usam como
atalho para chegar à Rua
do Imperador. A Tribuna
conversou com alguns
pedestres que passavam
pela rua, no último sábado, e a reclamação é
quase em coro: “isso não
é de hoje, os buracos só
ficam maiores”, disse um
pedestre.

Chuva de sábado deixou 20 famílias desalojadas

Os registros de roubos na
cidade tiveram um aumento
de 175% em um mês em Petrópolis. Os números foram
divulgados nesta segundafeira (22) pelo Instituto de

Prefeitura promete fazer
10 mil exames em dois
meses, zerando a fila
Dificuldade para atualizar os
dados da covid prejudica análise

O salto no número de
casos de covid-19 em análise
que são divulgados diariamente no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem uma
explicação: os números estão
O índice pluviométrico máximo registrado em Petrópolis durante as chuvas deste sábado (20) foi no Morin, com 61.25
milímetros, segundo dados da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias (DC). Vinte pessoas estão
desalojadas depois que residências foram interditadas pelas Defesa Civil. Houve deslizamentos de terra.

Segurança Pública (ISP) do
Estado do Rio de Janeiro. De
acordo com o levantamento,
em janeiro deste ano foram
22 registros contra apenas oito
em dezembro de 2020.

acumulados. Isso, porque
no período de novembro e
dezembro ocorreu um aumento expressivo na procura
de pacientes, tanto da rede
pública quanto da privada,
para realização de testes.

EDIÇÃO DE HOJE
Audiência: 325.600 (visitantes únicos/mês)
Ref: Janeiro/2021

