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Show de pagode tem ingressos vendidos, 
mas ainda falta autorização da Prefeitura

PREGÃO PARA DEFINIR EMPRESA QUE ORGANIZARÁ EVENTO ACONTECE NA QUARTA-FEIRA

Na contramão de Rio e São Paulo, 
que estão criando eventos-testes para a 
retomada segura, em Petrópolis, alguns 
shows estão sendo programados mes-
mo sem a devida regulamentação. Um 
exemplo é o Samba Itaipava, que está 

previsto para acontecer no dia 23 de 
outubro. A Tribuna conversou com um 
dos organizadores do evento, o empre-
sário Rodrigo Paiva, da empresa Dois 
Entretenimento, que disse que ainda 
não tem estimativa de público e ainda 

não foi definido os protocolos sanitários 
para a sua realização. O empresário 
disse que a Prefeitura ainda não regu-
lamentou a realização de eventos. Um 
sanitarista ainda vai avaliar quais são 
protocolos que deverão ser adotados.

Rodoviários da Única dizem 
não à proposta da empresa

Conselho convoca reunião extraordinária 
para discutir licitação do Natal Imperial

O Conselho Mu-
nicipal de Cultura 
(CMC) realizou, nes-
ta segunda-feira (20), 
uma reunião extra-
ordinária para tratar 
do Natal Imper ial. 
A convocação para a 
assembleia geral foi 
solicitada pela presi-
dência do conselho. 
A realização do Natal 
Imperial 2021 ainda 
não foi oficialmen-
te anunciada, mas o 
governo municipal já 
abriu licitação.

O prefeito interino Hingo Hammes liberou a 
realização de eventos na cidade. Ainda sem regula-
mentação ou qualquer recomendação sobre limite de 
público, tipo de evento ou passaporte de vacinação.

Governo provisório libera
eventos sem regulamento,
passaporte ou limite de público

ORGANIZADOR ADMITE QUE AINDA BUSCA A LEGALIZAÇÃO DO EVENTO E QUE,  FALTANDO UM MÊS,  PROTOCOLOS AINDA SERÃO AVALIADOS

Uma, duas, três e até por quatro vezes seguidas o usuário de carro por aplicativo chega a ter a corrida recusada 
na cidade. Seja pelo alto preço da gasolina, pelos locais considerados de risco por alguns motoristas ou pelo 
transtorno na mobilidade urbana, o fato é que essa recusa está fazendo com que os clientes migrem para os táxis. Audiência: 593.205 (usuários)
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Dois ônibus da em-
presa Turp Transporte que 
atendem os distritos, foram 
alvos de vândalos no fim de 
semana. Em menos de 48 
horas, as linhas 602 – Vale 

das Videiras e 617 – Araras 
x Itaipava, tiveram alguns 
estofados dos bancos ras-
gados. Os veículos modelo 
executivo foram adquiridos 
0 km há dois anos.

Prejuízo para o usuário:
vândalos depredam dois 
ôn ibus  nos  d i s t r i tos

CIEE tem mais de 20 vagas 
para quem deseja iniciar 
na vida prof iss ionalProblemas com Uber fazem táxi ressurgir: veículos tradicionais 

têm até aumento de até 40% no movimento em Petrópolis

Trabalhadores rodovi-
ários das empresas Fácil 
Transportes e Turismo 
e da Transportes Única 
Petrópolis, rejeitaram a 
contraproposta para acor-

do de convenção coleti-
va, referente a Data Base 
2021, elaborada pelas 
empresas. A Assembleia 
Geral aconteceu na última 
sexta-feira, dia 17.
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