NÚMEROS OFICIAIS: ROMBO NA
PREFEITURA É DE R$ 1,1 BILHÃO
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“EDUCAÇÃO É UMA DAS ATIVIDADES MAIS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO”

Ministério Público dá parecer contrário
à ação do Sepe contra aulas presenciais

Rua Teresa espera bom
movimento para o Dia das
Mães: lojas estarão abertas

O próximo domingo (9)
será marcado pelo Dia das
Mães, considerada a segunda
melhor data comercial no
Brasil. A Rua Teresa estará

funcionando em horário integral para atender a demanda.
Com a renovação no decreto,
as lojas abrem entre 9h e 18h,
seguindo os protocolos.

Tribuna de Petrópolis
vence o Prêmio Guerra
Peixe em Comunicação

O Ministério Público Estadual do
Rio de Janeiro (MPRJ) deu parecer
contrário ao pedido de tutela provisória
para suspender o retorno das aulas em

Petrópolis. A solicitação foi feita à 4ª
Vara Cível pelo Sindicato Estadual dos
Profissionais da Educação (Sepe) e pelo
Sindicato dos Professores de Petrópolis

e Região (Sinpro). A justiça deu um prazo de 48 horas para que a Prefeitura se
manifeste sobre a reabertura das escolas
em sistema híbrido e de forma gradual.

Novela de 11 anos sem previsão para
um final feliz: licitação do painel
Djanira ainda não foi concluída
Após mais de três meses do início da licitação
para a restauração do
painel Djanira, o processo
ainda não chegou ao fim. A
primeira sessão aconteceu
no dia 28 de janeiro, quando três empresas apresentaram propostas. Agora,
mais de 90 dias depois, a
Prefeitura de Petrópolis
marcou uma nova reunião
para esta sexta-feira (7).
A realização do pregão
faz parte de um Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC) assinado entre a
Prefeitura de Petrópolis
e o Ministério Público
Federal (MPF), em 2010.

Detran faz novo mutirão para tentar reduzir caos no atendimento
O Posto de Identificação no Hipershopping do Alto da
Serra abre neste sábado (8) em um novo
mutirão promovido
pelo Detran. O agendamento deve ser
feito pelo site (www.
detran.rj.gov.br) ou
pelo Teleatendimento, nos números (21)
3460-4040, 34604041 ou 3460-4042,
das 6h às 21h. As
vagas serão disponibilizadas a partir
do meio-dia desta
quarta-feira (5).

O Grupo Tribuna de Petrópolis foi premiado na categoria Comunicação na 12º edição do Prêmio Maestro Guerra
Peixe de 2021. O anúncio dos vencedores aconteceu em
março, mas, por causa da pandemia, a entrega do troféu foi
feita nesta terça-feira (4) no Instituto Municipal de Cultura.

Agora vai: equipe de
restauradores analisa ação
para chafariz na Praça da Águia

Uma equipe de restauradores
fez uma vistoria técnica no
chafariz da Praça Visconde
de Mauá nesta quarta-feira
(5). O serviço, realizado de
forma voluntária, vai nortear
a elaboração de um termo de

referência para a contratação
dos profissionais que irão
realizar o trabalho de reforma.
Parte da estrutura foi quebrada
em abril. Por ser bem tombado
pelo patrimônio histórico, a
ação deverá ser orientada.

Crime até paga bem, mas não
compensa: traficante que ganhava
R$ 1 mil por semana vai preso
Um jovem, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite
de terça-feira (4). A prisão aconteceu na Estrada Mata Cavalo,
em Araras. Com o suspeito, os policiais militares apreenderam
15 trouxinhas de maconha e sete sacolés de cocaína.
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