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ENTRE A POSSE DE RUBENS BOMTEMPO, CANDIDATO MAIS VOTADO NAS ELEIÇÕES DE 2020, OU A REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES

Tribunal Superior Eleitoral decide nesta
terça-feira o destino político de Petrópolis
O impasse político que Petrópolis
vive desde a realização do segundo
turno das eleições do ano passado
pode ser resolvido nesta terça-feira. O
plenário do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) começa a julgar, a partir das 19h,

a elegibilidade de Rubens Bomtempo
(PSB), candidato mais votado no pleito
de 2020. Caso a maioria do colegiado
dê decisão favorável ao deputado
estadual, ele reassume a Prefeitura
nos próximos dias, para o seu quarto

mandato à frente do município. Caso
o TSE entenda que Bomtempo está
inelegível, Petrópolis caminhará para
novas eleições, realizadas ainda neste
ano, e que deverão ser marcadas pelo
Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Trecho da BR entre Bingen e
Quitandinha é municipalizado:
novo passo para a ligação

A tão falada ligação entre Bingen e Quitandinha
pode começar, enfim, a sair do papel. Em sessão
extraordinária, os quinze vereadores aprovaram
projeto de lei que prevê a municipalização do trecho.

89 DAS 189 UNIDADES POSSUEM O SELO ESCOLA SEGURA, CONDIÇÃO PARA ABERTURA

Reajuste de 6,2%: sindicato
convoca servidores para o
cálculo de valores retroativos

Mais da metade da rede municipal de ensio
não têm condições para volta presencial
Faltando menos de
um mês para o retorno
dos alunos a sala de
aula, das 189 escolas
da rede municipal, apenas 86 possuem o Selo
Escola Segura, condicionante para que a
unidade possa oferecer
atividades presenciais.
O ensino híbrido da
rede municipal está
marcado para ter início
no dia 24 de agosto,
seguindo os protocolos
sanitários. O Selo é
concedido as escolas
que se adequaram aos
protocolos sanitários.

Apesar da beleza, geadas dão prejuízo a produtores rurais

O Sisep está convocando os servidores para
fazer o cálculo referente
os 6,2% de reajuste retroativo devido. De acordo com o presidente do

CIEE tem 14 vagas para
quem busca a primeira
oportunidade profissional

Foi-se o tempo da economia:
GNV já acumula alta de 50%

Está cada dia mais
difícil economizar e
não se assustar na hora
de abastecer o veículo.
Nessa segunda-feira
(2), entra em vigor o
O cenário é até bonito, mas as geadas, que deixam as plantações branquinhas de gelo causam prejuízos para os agricultores de Petrópolis. As hortaliças e algumas culturas, como o chuchu, por exemplo, são os que mais sofrem com os efeitos
desse fenômeno. As folhas e parreiras ficam queimadas com o frio intenso e o gelo, atrasando assim, a produção e a colheita.

sindicato, é importante
que os servidores compareçam a sede com sua
documentação para que
seja negociado o quanto
antes o montante.

novo reajuste de 7% do
gás natural. No ano, o
produto acumula alta
de 50%. O aumento
também vale para quem
tem gás encanado.
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