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CONTRATO TERMINARIA NESTE DOMINGO, MAS TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DEU LIMINAR À CONCESSIONÁRIA

Concerganha sobrevida à frente da BR-040: entidades
criticam decisão judicial que prolongou o contrato
A liminar obtida pela Concer – concessionária que administra a BR-040 – na noite
de quinta-feira (25) prorrogando a concessão

da rodovia foi muito criticada por entidades
civis de Petrópolis. O contrato terminaria
neste domingo (28) e quem assumiria a BR-

040 seria o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas agora
não há um prazo para o imbróglio terminar.

Governo do Estado
quer rever projeto da
Nova Subida da Serra
O Secretário de Estado
de Transportes, Delmo
Pinho, criticou o projeto
de Nova Subida da Serra
de Petrópolis, na BR-040,
e disse que o Governo do
Estado vai fazer gestões ao
Governo Federal para que

sejam feitos ajustes no projeto, pensando na próxima
concessão prevista para
2022. “O que está previsto
no túnel da maneira como
está no projeto é muito
ruim para as regiões do
Bingen e do Quitandinha.

Ônibus colide em poste e
FLAMENGO FOI CAMPEÃO BRASILEIRO APÓS RODADA ELETRIZANTE NA NOITE DE QUINTA
deixa
dois
feridos
no
Retiro
Festa e imprudência: torcida se aglomera após título
Moradores da Rua 13 de
Maio, no Centro, flagraram
na noite de quinta-feira (25)
cenas de desrespeito às normas sanitárias de enfrentamento à covid-19 após a final
do Campeonato Brasileiro.
Centenas de torcedores do
Flamengo escolheram a região para festejar o bicampeonato em meio a pandemia.
Motocicletas barulhentas,
música alta e quase todos
sem máscaras foram alguns
dos flagrantes. A “bagunça”
durou até duas da manhã.

Volta às aulas: grupo de trabalho vai vistoriar
escolas públicas e particulares para checar adaptação

Duas pessoas ficaram
feridas em um acidente na
noite de quinta-feira (25),
no Vale dos Esquilos quando
um ônibus bateu em um pos-

te na Rua Fernandes Vieira.
O coletivo teve a frente
completamente destruída e
o transformador ficou preso
em cima do veículo.

Mais de 8 mil petropolitanos
ainda não sabem se foram
infectados pela covid-19 e
estão no aguardo do resultado
Operação Polícia Presente,
da 106a Delegacia, aborda 65
veículos na região de Secretário

Um grupo de trabalho do Conselho Municipal de Educação (Comed) vai vistoriar, a partir da próxima semana, as escolas particulares e privadas para identificar quais se adaptaram ou estão se adaptando para a retomada
das aulas presenciais no município. As unidades receberão um selo que está sendo elaborado pela Prefeitura de
Petrópolis, pela Educação e a Vigilância Sanitária.
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