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Por conta do Natal Imperial, estacionamento 
rotativo funcionará até 22h em dezembro

APÓS ANOS DE ESPERA, INTERVENÇÕES DÃO MAIS DOR DE CABEÇA DO QUE SOLUÇÃO

A CPTrans (Companhia Petropolita-
na de Trânsito e Transportes) anunciou 
mudanças no estacionamento rotativo do 
município em função do Natal Imperial. 
A partir da próxima quarta-feira, dia 1º de 
dezembro, a cobrança será estendida até às 

22h em 33 ruas do Centro. Na região do 
Palácio SESC Quitandinha, onde as vagas 
são gratuitas, também haverá cobrança. Em 
alguns pontos da cidade, o rotativo também 
funcionará aos domingos, segundo a Pre-
feitura. As mudanças vão até a véspera do 

Natal (24/12). O governo interino alega que 
a medida se deu em função da programa-
ção do Natal Imperial, que deve trazer um 
grande número de turistas para a cidade. Por 
isso, de acordo com a gestão municipal, a 
cobrança irá gerar maior rotatividade.

Centros de Educação Infantil 
passam a funcionar em novo 
horário a partir de segunda

Obras do DER na União e Indústria, entre Pedro 
do Rio e Posse, continuam gerando reclamações

Após anos esperando 
por intervenções na Es-
trada União e Indústria, 
no trecho entre Pedro do 
Rio e Posse, os moradores 
enfrentam agora proble-
mas referentes às obras 
do Departamento de Es-
tradas de Rodagem do 
Estado do Rio (DER-RJ). 
Foram construídas calhas 
de  captação  de  águas 
pluviais nas margens da 
estrada, mas o projeto 
não previu a construção 
de calçadas nos trechos 
do perímetro urbano, co-
locando em risco a vida 
dos pedestres. 

Isabelle da Silva Concei-
ção, diagnosticada com leu-
cemia aguda, está internada 
desde o dia 17 de novembro 
no Hospital Alcides Carneiro 
à espera de uma transfe-
rência para uma unidade 
especializada no tratamento 
da doença. O caso foi parar 

na Justiça, que determinou 
a imediata internação, sob 
multa de R$ 2 mil por cada 
hora de espera. A decisão 
da 4ª Vara Cível foi dada 
na quinta-feira (25), para 
que o município e o Estado 
resolvam a transferência da 
mulher, de 28 anos.

Justiça determina o 
tratamento imediato de 
paciente com leucemia

VAGAS NO ENTORNO DO PALÁCIO SESC QUITANDINHA,  PARQUE CREMERIE E HORTOMERCADO TAMBÉM SERÃO COBRADAS

Com a pandemia, o comportamento e a percepção de necessidades das pessoas mudaram, agora há uma maior 
preocupação com o lar e seus interiores, com foco na personalidade e conforto. O período de distanciamento so-
cial obrigou a todos a passarem mais tempo em casa e, com isso, repensar a decoração dos ambientes, seja para 
torná-los mais aconchegantes, inspiradores, acolhedores, funcionais ou apenas mais harmônicos. Leia a Revista 
Casa & Campo 2021, 100% digital, e saiba tudo sobre este assunto!

O Distrito da Posse vai 
receber uma Casa Lotéri-
ca, o anúncio foi feito pelo 
presidente da Caixa Eco-
nômica, Pedro Guimarães, 

nesta quinta-feira (25), em 
Brasília. No ano passado, 
houve a tentativa de licitação, 
em duas oportunidades, mas 
o pregão não foi concluído.

Posse deverá ter lotérica 
até março do ano que vem

Lar, sinônimo de conforto e aconchego: veja como 
redecorar seu ambiente na revista Casa & Campo!
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EDIÇÃO DE HOJE

Rua 16 de Março será 
fechada no domingo para 
a montagem do Túnel  
de Luz: saiba como será
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