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LEI PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL TRAZ MUDANÇAS IMPORTANTES NO GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO

Prefeitura terá controle da bilhetagem e
institui repasse para empresas de ônibus
A Prefeitura, por meio da Companhia Petropolitana
de Trânsito e Transportes (CPTrans), será a responsável
pela administração e custeio do Sistema de Bilhetagem
Eletrônica do transporte público municipal. Além dis-

so, a Prefeitura também criou o Vale Educação que dá
continuidade à gratuidade no transporte aos alunos da
rede pública municipal e, a partir de agora, vai garantir
um subsídio às empresas de ônibus. De acordo com o

texto da nova lei, para respeitar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com as empresas de ônibus, a
Prefeitura vai conceder repasses financeiros às empresas,
como fonte de custeio das gratuidades do Vale Educação.

Estado vai implantar
“Bairro Seguro”
em Petrópolis no
mês de dezembro

Petrópolis vai contar, a partir do mês de dezembro, com
o programa Bairro Seguro, da Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro. De acordo com o governo interino, o programa estadual irá complementar o policiamento das Ruas
Teresa, Imperador, 16 de Março e Valparaíso, para garantir
mais segurança a moradores, comerciantes e turistas.

NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Divulgado período
de pré-matrícula:
confira o calendário

A pré-matrícula para o ingresso nos Centros de Educação
Infantil e Escolas Municipais começa no dia 04 de janeiro e vai
até o dia 14 de janeiro de 2022. A Secretaria de Educação publicou no Diário Oficial do dia 19 de novembro, a resolução que
estabelece o cronograma para o próximo ano letivo. A previsão é
que até o dia 28 de janeiro sejam efetivadas todas as matrículas.
Responsáveis por crianças de 0 a 3 anos, etapa creche, e 4 e 5
anos, etapa pré-escola, que desejam ingressar na rede municipal,
devem fazer o cadastro na Secretaria Municipal de Educação.

EPISÓDIO NOVO NO AR

Estúdio Tribuna debate
Natal Imperial, marca
de 200 mil vacinados e
obra da União e Indústria

Semáforo promete “ler” tráfego e
organizar cruzamento da Piabanha
A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) instalou nesta
semana a estrutura de semáforos no cruzamento entre as ruas Montecaseros, Francisco

Manuel e a avenida Piabanha. Os dois
equipamentos entrarão em funcionamento
nas próximas semanas. De acordo com o
governo interino, o equipamento regula de

forma autônoma a liberação das vias, ou
seja, sem uma programação prévia de tempo, mas analisando a necessidade de abertura e fechamento em função da demanda.

Cartórios registram aumento de 34% no
índice de casamentos em Petrópolis neste ano
Impulsionados pela confiança proporcionada pelo
aumento da vacinação e pela queda de óbitos causados
pela Covid-19 em Petrópolis, os números relacionados aos
casamentos realizados na cidade voltaram a crescer após

um período de queda expressiva no ano passado. Dados
levantados pelos Cartórios apontam um crescimento de
34% entre janeiro e outubro de 2021 em comparação com
o mesmo período de 2020.

CIEE oferece mais de
30 vagas de estágio e
programa Aprendiz: chance
para quem está começando
O Centro de Integração de Empresa - Escola
(CIEE), organização sem
fins lucrativos que prioriza
a inserção dos jovens no
mundo do trabalho por meio
dos programas de estágio e
aprendizagem, possui vagas

disponíveis. Clique e confira
as vagas no nosso site, onde
também estão disponíveis
vagas do Ceter e dos Classificados da Tribuna de Petrópolis. São oportunidades
nas mais diversas áreas, para
todos os perfis.

EDIÇÃO DE HOJE
Audiência: 1.147.062 (visualizações)
Ref: Setembro/2021

