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Correios são notificados há três anos sobre 
abandono e desleixo com prédio histórico

DADOS SÃO DO CADASTRO DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, DO GOVERNO FEDERAL

O prédio histórico onde funciona a 
agência central dos Correios, na Rua do 
Imperador, é um espaço de serviço, mas 
para Petrópolis é especialmente um ponto 
turístico, que ajuda a contar a história da 
cidade e do país. O imóvel que é tombado 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cul-
tural (Inepac) está há anos deteriorando pela 
ação do tempo e a falta de manutenção. 
Segundo o Inepac, desde 2018, vem no-
tificando os Correios sobre a necessidade 
de intervenções, mas não foi atendido. O 

imóvel foi construído em 1922, é uma das 
primeiras agências dos Correios no país, 
em uma fase em que a empresa investia na 
imagem de tradição e modernidade. Mas, 
hoje, o prédio mostra outro cenário: um 
retrocesso em relação ao cuidado.

Com previsão de verão chuvoso, 
Defesa Civil lança plano de 
contingência para áreas de risco

Cidade volta a ter saldo positivo na geração de 
emprego, mas com índices inferiores aos de 2020

O Ministério da Eco-
nomia divulgou, nesta 
terça-feira (30), os dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos, o Caged, em todo o 
Brasil. Em Petrópolis, os 
índices, em uma primeira 
análise, foram positivos, 
com mais contratações 
do que demissões. No en-
tanto, uma análise sobre 
os números aponta que o 
município teve um saldo 
menor do que no mesmo 
período de 2020, quando 
a cidade vivia, inclusive, 
uma situação pior com re-
lação à pandemia da covid.

O Ministério Público 
Estadual tem três inquéritos 
abertos que investigam as 
renovações de concessões 
do sistema de transporte 
coletivo da cidade, informa 
a coluna Les Partisans. Um 
dos itens é sobre o pagamen-
to, que pode ter ocorrido em 

duplicidade, durante muito 
tempo, do vale transporte 
estudantil. Empresas ingres-
savam sistematicamente na 
justiça deixando de pagar 
ISS reclamando de terem 
prejuízo com a gratuidade, 
que, no entanto, estaria  em-
butida no cálculo da tarifa.

Inquéritos no Ministério 
Público investigam as 
concessões de ônibus

AGÊNCIA CENTRAL,  QUE AJUDA A CONTAR A HISTÓRIA DO PAÍS,  ESTÁ DETERIORADO PELA FALTA DE MANUTENÇÃO

As árvores de Natal iluminadas serão atrações de destaque da programação de Natal em Petrópolis. Na Praça da Liber-
dade, uma instalação de 35 metros será acendida durante a solenidade de abertura do Natal Imperial, nesta quinta-feira (02), 
às 19h30. Outra árvore, a do Natal do Sesc, também já está sendo preparada para encantar petropolitanos e visitantes que 
passarem pelo Palácio Quitandinha. A árvore do Sesc será iluminada nesta sexta (03). O Natal Imperial será oficialmente 
lançado com o show do acendimento na Praça da Liberdade, quando toda a iluminação natalina será ligada.

Os consumidores que 
ainda não possuem redutor 
de ar na tubulação de abas-
tecimento de água já podem 
solicitar a instalação gratuita 

do equipamento junto à em-
presa Águas do Imperador. 
É o que determina a Lei 
8.217/21, em vigor desde o 
último dia 24 de novembro. 

Usuário já pode pedir o 
bloqueador no hidrômetro

Árvores iluminam a cidade e dão mais vida para a 
programação de Natal: inaugurações nesta semana
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EDIÇÃO DE HOJE

Bolsonaro enfim escolhe 
partido, se filia ao PL e 
sela o casamento com 
o chamado “centrão”
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