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Vicenzo tinha grande risco de explosão, 
diz empresa que geriu o condomínio

FORAM QUASE MIL AUTOS DE INFRAÇÃO E 157 NOTIFICAÇÕES ENTRE JANEIRO E SETEMBRO

Na audiência pública na Câmara de 
Vereadores sobre moradia popular, pe-
gou fogo uma declaração sobre o condo-
mínio Vicenzo Rivetti. Rafael Miranda, 
da AJR Administração de Condomínios 
e Empreendimentos Ltda., empresa que 

fez a consultoria em gestão condominial 
do conjunto com 776 apartamentos foi 
quem deu a fala mais impactante da noi-
te: “o conjunto não tinha condições de 
ser inaugurado”. E ainda foi mais além 
falando das vistorias que a empresa fez 

em 2018, 2019 e 2020: “cheiro de gás 
e infiltrações foram verificadas e havia 
risco grande de explosão em todos os 
blocos”. E ele ainda disse que tudo foi 
informado ao município e à Caixa de 
forma documental.

Muitas atrações no Festival 
de Inverno nesta quinta-
feira: confira a programação

Empresas de ônibus recebem multas no valor 
de R$ 252 mil por problemas com os serviços

Juntas, as cinco empre-
sas de ônibus que operam 
na cidade - Petro Ita, Viação 
Cascatinha, Turb Petrópolis, 
Cidade das Hortênsias e Ci-
dade Real - foram multadas, 
neste ano, em R$ 252.965,00 
por falta de manutenção, lim-
peza e por deixar de fazer via-
gens sem motivo justificado. 
A Companhia Petropolitana 
de Trânsito e Transportes 
(CPTrans) emitiu 968 multas 
e 157 notificações apenas 
de janeiro a setembro deste 
ano, o equivalente a quase 3 
multas diárias por problemas 
na prestação do serviço de 
transporte coletivo.

U m a  o p e r a ç ã o  d o 
Detran e Polícia Militar 
apreendeu nove motos 
i r regulares  no  Centro 
Histórico na tarde desta 
quarta-feira (15). Além 
disso,  um homem que 
tentou fugir da aborda-
gem acabou preso pelos 

po l ic ia i s .  A operação 
aconteceu na Praça Prin-
cesa Isabel.  Foram 73 
abo rdagens  de  mo tos 
e carros, e 69 autos de 
i n f r a ç ã o  e m i t i d o s .  O 
Detran ainda recolheu 
5 CRLV irregulares, se-
gundo a Polícia Militar.

PM e Detran tiram 
motos barulhentas e 
ilegais de circulação

DE ACORDO COM RESPONSÁVEL,  MUNICÍPIO E CAIXA FORAM ALERTADOS SOBRE FALTA DE CONDIÇÕES PARA INAUGURAÇÃO

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro) está analisando o pedido 
da empresa Única-Fácil para implantar a nova linha de ônibus intermunicipal saindo do Centro de Petrópolis 
em direção ao Rio de Janeiro. Em nota, o Detro informou que o pedido foi protocolado pela empresa, mas não 
informou qual o prazo para concluir a análise.

Há duas semanas um tra-
balho de poda de árvore na 
Praça da Liberdade deixou os 
visitantes espantados. Oito ár-
vores tiveram as copas cortadas 

pela Companhia Municipal de 
Desenvolvimento de Petrópolis 
(Comdep). O trabalho foi sido 
feito para a retirada de ervas de 
passarinho, segundo a PMP.

Poda de oito árvores 
em praça causa espanto

Está nas mãos do Detro: Governo do Estado decide se aprova 
ou não linha de ônibus do Centro Histórico para o Rio
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