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Um ano após eleição, cidade segue 
sem saber qual será seu futuro político

SÍMBOLOS DA CIDADE ESTÃO DESCARACTERIZADOS E ABANDONADOS

O último domingo, dia dia 28 de 
novembro de 2021, marcou exato um 
ano da realização do segundo turno 
das últimas eleições municipais em 
Petrópolis, quando o hoje deputado 
estadual Rubens Bomtempo (PSB)  

obteve 64.907 votos e derrotou o 
então prefeito Bernardo Rossi (PL). 
Bomtempo teve o registro de candida-
tura indeferido no Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RJ) a poucos dias 
da segunda etapa, podendo recorrer 

ao Tribunal Superior Eleitoral, em 
Brasília. O TSE chegou a iniciar o 
julgamento, mas um pedido de vistas 
do ministro Alexandre de Moraes 
“pausou” a análise, e não há data para 
que o caso volte a ser debatido.

Perseguição cinematográfica 
termina com Chevette no muro

Seis meses após reinauguração, Relógio das 
Flores tem defeito e ponteiros removidos

Nos últimos anos o 
Relógio das Flores tem 
passado mais tempo pa-
rado do que efetivamen-
te funcionando. Seja por 
ação do tempo, falta de 
manutenção ou vandalis-
mo, o monumento que é 
um dos locais mais foto-
grafados por visitantes, 
vem perdendo suas ca-
racterísticas. Em maio, 
a peça foi reinaugurada 
após um trabalho de 
revitalização, mas durou 
pouco. O relógio agora 
está sem os ponteiros 
que foram removidos 
para o conserto.

A Secretaria de Saúde anunciou a retomada de 100% 
dos atendimentos eletivos na rede básica de saúde, mas 
no Posto de Saúde do Vale do Carangola, a realidade é 
outra. A comunidade está há quase um ano sem médico.

Moradores do Vale do 
Carangola andam até 8 km 
por atendimento de saúde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NÃO TEM DATA PARA RETOMAR JULGAMENTO SOBRE POSSE DE BOMTEMPO OU NOVAS ELEIÇÕES

Importantes nomes da arte já pisaram no palco do Theatro Dom Pedro II, localizado no coração de 
Petrópolis. Da música de Noel Rosa à comédia de Paulo Gustavo, o prédio, inaugurado em 1933, faz parte 
da histórica cultural e artística da cidade. Questões burocráticas deixam indefinida sua reabertura. Audiência: 1.147.062 (visualizações)
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EDIÇÃO DE HOJE

Publicada no último 
dia 24, a Lei Municipal 
8.218/21, dá prazo de 30 
dias para que os super-
mercados e outros esta-
belecimentos parem de 

cobrar pelas sacolinhas 
em Petrópolis. As sacolas 
plásticas começaram a ser 
vendidas por cerca de R$ 
0,02, e hoje já chegam a 
custar até R$0,26.

Lei que impede cobrança 
de sacolinhas deve valer a 
partir da véspera de Natal

Centro de Integração Empresa
Escola tem 28 vagas de 
Estágio e Programa AprendizFechado desde 2019 e sem data para reabertura, Theatro Dom 

Pedro faz falta: espetáculos não vêm e público perde hábito

Na noite deste domingo 
(28), policiais do 26° Ba-
talhão da Polícia Militar 
prenderam um homem 
após uma perseguição no 
Siméria. De acordo com 

os agentes, o suspeito teria 
furtado um carro no São 
Sebastião e acabou colidin-
do contra um muro de uma 
residência na Rua Manoel 
Francisco de Paula.
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