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CENÁRIO NAS CIDADES VIZINHAS MUDOU, COM OCUPAÇÃO TOTAL DE LEITOS, E PODE TER REFLEXOS EM PETRÓPOLIS

Município estuda novas medidas
de enfrentamento ao coronavírus
A exemplo de outras cidades da região e também do país, a Prefeitura de Petrópolis pode adotar novas medidas de prevenção ao aumento de casos de covid-19. Em
nota enviada à Tribuna, o governo municipal informou que fará ainda nesta quinta-feira (4) uma reunião para definir novas ações de enfrentamento à doença.

Prefeitura promete
entregar Theatro Dom
Pedro revitalizado até
abril do ano que vem

Paralisadas há mais
de sete meses, as obras de
restauração do Theatro
D. Pedro, no Centro Histórico, serão retomadas
na próxima semana. A
Prefeitura de Petrópolis

anunciou o reinício das
intervenções para o dia
17 deste mês. A previsão
agora é que os trabalhos
estejam concluídos no
primeiro quadrimestre
de 2022.

Após festa no anúncio e esperança, a vida real:
frota de ônibus continua reduzida na cidade
A conta talvez não feche como esperado: o reforço dos horários de 27 linhas de
ônibus, a pedido da CPTrans, acontece com
a mesma frota que operava no ano passado.

Detro apreende veículos de motoristas que
faziam transporte irregular no Centro
O Departamento de
Transportes
Rodoviários do
Rio de Janeiro (Detro/RJ)
apreendeu na
manhã desta
quinta-feira (4),
três carros que
estavam fazendo transporte
irregular em
Petrópolis. As
ações aconteceram no Centro
da cidade.

O pedido de retomada total da frota vem
sendo discutido desde o ano passado, e foi
inclusive objeto de ação civil pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

(MPRJ). No ano passado, com as medidas
de restrição para evitar a contaminação pelo
novo coronavírus, foi adotada uma série de
medidas no transporte coletivo.

CPTrans libera retorno que estava
fechado há 10 anos para evitarretenção
A Companhia Petropolitana de Trânsito
e Transportes (CPTrans) reabriu em caráter
experimental o retorno de veículos na Rua
Teresa, em frente ao Hipershopping, no Alto

da Serra, para a pista no sentido Centro. A
Prefeitura quer, com isso, desafogar o trânsito para motoristas que, antes, precisavam
fazer o retorno na Rua Chile.

REUNIÃO PARA DEBATER REAJUSTE DEVE OCORRER EM 15 DIAS

Empresas de ônibus dizem que estão
analisando proposta dos rodoviários
Contagem
para o prazo de
garantia está
suspensa no RJ
A contagem do prazo de
garantia de produtos e serviços será suspensa durante
o estado de calamidade em
decorrência da pandemia do
coronavirus. É o que determina a Lei 9.194/21, aprovada
pela Assembleia Legislativa.
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