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Alexandre de Moraes pede vistas e situação 
política de Petrópolis segue sem definição

MESMO APÓS INDÍCIOS DE PROBLEMAS GRAVES, NADA MUDOU

O ministro Alexandre de Moraes pe-
diu vistas sobre o processo que poderia 
decidir entre a posse de Rubens Bomtem-
po, candidato mais votado nas eleições de 
2020, ou a  realização de novas eleições. 
O pedido se deu em função dos novos 

fatos que surgiram no processo na última 
semana, como a decisão da juíza da 4a 
Vara Cível, Cláudia Wider, que anulou a 
condenação que gerou a inelegibilidade 
de Bomtempo. Alexandre de Moraes dis-
se que o caso é “sui generis”, e apontou 

que as ações rescisórias e a anulação da 
decisão mostram que “o caso tem ques-
tões complicadoras”. O voto do relator 
do caso, ministro Sérgio Banhos, foi 
contrário ao recurso de Bomtempo e pela 
realização de eleições suplementares. 

Mais 11 animais já têm 
um novo lar, após feira de 
adoção na Praça Dom Pedro

Novas denúncias evidenciam precariedade do 
Cemitério: “humilhação para enterrar parente”

Desde maio deste ano, a 
Tribuna vem denunciando a 
má administração do Cemitério 
Municipal do Centro. Pesso-
as que vão ao local enterrar 
parentes ou visitar túmulos 
descrevem a experiência como 
um desrespeito e humilhação. 
Os problemas se tornaram uma 
bola de neve: os frequentes 
furtos de objetos de valor nos 
jazigos, a falta de espaço para 
sepultamentos e a precariedade 
do local onde são feitas as co-
vas rasas. Em um ano em que 
as pessoas perderam tanto, e 
nem se quer conseguiram se 
despedir de amigos e familiares 
que morreram, ir até o cemité-
rio se tornou motivo de revolta.

Começou nesta ter-
ça-feira (3), a constru-
ção  de  uma  ro t a tó r i a 
no acesso ao Carango-
la, na Estrada União e 
Indús t r i a .  O  ob je t ivo 
é ordenar o trânsito e 
tentar reduzir o conges-
t ionamento no trecho. 

O projeto da Secretaria 
de Obras será executado 
com recursos próprios 
do município  e  tem a 
participação da secreta-
ria de Meio Ambiente, 
Comdep e da Companhia 
Petropolitana de Trânsi-
to e Transportes.

Começam as obras para 
construção de rotatória 
na entrada do Carangola

MINISTRO DISSE QUE FATOS NOVOS PRECISAM DE MAIS TEMPO PARA ANÁLISE E QUE CASO É “SUI GENERIS”

Depois de cinco anos, o painel Djanira finalmente começou a ser restaurado. Os trabalhos começaram na segunda-
-feira (2), e a previsão é que sejam concluídos no início de 2022. A obra está em uma sala do Centro de Cultura Raul 
de Leoni e ficará ali até que toda a restauração seja finalizada. A intenção é que ela fique exposta para o público por 
um tempo e depois retorne para o auditório do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio.

As tendas montadas pela 
Prefeitura de Petrópolis no 
estacionamento do Horto 
Municipal, em Itaipava, 
para atendimento a popula-

ção em situação de rua fo-
ram desmontadas, devido ao 
aumento das temperaturas e 
o retorno do estado de nor-
malidade da Defesa Civil.

Após fim do frio intenso, 
tendas são desmontadas

Rumo ao centenário: 
Academia Petropolitana 
de Letras faz 99 anos e 
prepara programação

Painel Djanira começa a ser recuperado após cinco anos 
de espera: trabalho deve terminar no início de 2022
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