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Câmara de Dirigentes Lojistas completa 60 anos 
de serviços prestados e representação do comércio

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXIGE QUE SERVIÇO AUTÔNOMO CORRIJA UMA SÉRIE DE PROBLEMAS QUE FORAM APONTADOS DESDE JANEIRO

Defensoria aponta irregularidades e quer 
choque de gestão no Alcides Carneiro

Valioso capítulo da história local, o comércio pe-
tropolitano é caracterizado pela cultura de traduzir a 
tradição em produtos e serviços. E o mesmo vale para a 
CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Petrópolis. Há 

60 anos no município, a entidade mantém seu propósito 
de valorizar e representar aqueles por trás dos balcões 
e letreiros: comerciantes que, mais do que a economia, 
movimentam a vida de Petrópolis.

A Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Primei-
ro Atendimento Cível e Núcleo de Família da Comarca 
de Petrópolis, moveu uma ação civil pública para exigir 

que a Prefeitura, o Governo do Estado e o Serviço Au-
tônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac) corrijam 
uma série de irregularidades que foram encontradas no 

Hospital Alcides Carneiro. A ação tem como base uma 
vistoria que foi feita pela equipe técnica da Defensoria 
em janeiro deste ano, que aponta uma série de problemas.

EM PAUTA, O IMBRÓGLIO POLÍTICO DA CIDADE

RÁDIO COM IMAGEM

A d e s e m b a r g a d o r a 
da 9ª  Câmara Cível  do 
Tr ibunal  de  Jus t iça  do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TJ ) ,  Dan ie la  Brandão 
F e r r e i r a ,  s u s p e n d e u  a 
decisão da juíza Cláudia 
Wider,  da 4ª  Vara Cível 

de Petrópolis,  que anu-
lou a condenação de Ru-
bens Bomtempo (PSB), 
de 2019, por improbida-
de administrativa.  Com 
isso,  Bomtempo volta a 
ter os direitos polít icos 
suspensos.

Novo episódio do Estúdio 
Tribuna analisa início do  
julgamento que decidirá 
os destinos de Petrópolis

O site da Rádio Tribuna FM está de cara nova e 
com muitas novidades para quem gosta de estar sem-
pre bem informado e, claro, acompanhado de uma 
programação com os melhores hits nacionais e inter-
nacionais. Junto com o lançamento do novo estúdio, 
a Rádio Tribuna também investe nas transmissões 
online: agora você pode conhecer o locutor que está 
por trás da programação que conquistas cada vez mais 
ouvintes dentro e fora do Rio de Janeiro.

Desembargadora do TJ 
suspende decisão da 4a Vara 
Cível que anulou condenação 
contra Rubens Bomtempo

Ouvinte agora pode 
ver Tribuna FM ao 
vivo pela internet
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EDIÇÃO DE HOJE

A Associação da Rua Teresa estima que o Dia dos Pais deste 
ano possa aumentar as vendas em 15% a 20% na comparação 
com o ano passado. “Em 2020 ainda não tínhamos nem noção de 
quando seríamos vacinados. Tudo era ainda muito incerto e isso 
afetou um pouco as vendas, mas agora com a economia da cidade 
está se recuperando”, diz Denise Fiorini, presidente da Arte.

Avanço da vacinação
faz lojistas da Rua
Teresa se animarem 
com o Dia dos Pais

Poste cai e interdita Serra Velha: novo 
exemplo do abandono na via alternativa

Pela terceira vez esse ano, um poste 
caiu na Estrada da Serra Velha interditan-
do o trânsito na região, na manhã desta 
quarta-feira (4). A interdição durou cerca 

de meia hora e causou transtornos para os 
moradores. Eles denunciam que há outros 
postes em péssimo estado de conservação 
e que podem cair a qualquer momento. 

Esse é mais um exemplo de abandono 
da via, que poderia ser uma alternativa 
à BR-040, mas não apresenta condições 
mínimas para moradores e motoristas.
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