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A 12ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJRJ) 
manteve a condenação do 
prefeito Rubens Bomtempo 
por improbidade adminis-
trativa no processo movido 
pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) que trata da pror-
rogação do contrato de 
exploração, sem licitação, 

do espaço da Praça Rui 
Barbosa (Praça da Liberda-
de) pela empresa Marowill 
Rink bar, em 2004. Além 
de ter seus bens indispo-
nibilizados, Bomtempo foi 
condenado a pagar multa e a 
perda dos direitos políticos 
durante cinco anos. O caso 
cabe recurso no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). 
Leia mais no site.

Os pedidos de em-
préstimos que totalizam 
R$ 100 milhões feito pela 
Prefeitura de Petrópolis à 
Caixa Econômica ainda 
estão em processo de 
análise pelo banco. Os 
pedidos foram autori-
zados pelos vereadores 
em abril, e ainda não há 
prazo para liberação do 
montante.

Com pedido de vo-
tação em caráter de ur-
gência, o Município dis-
se que os valores serão 
aplicados em obras de 
contenção de encostas e 
obras viárias necessárias 
para a recuperação da 
cidade após as chuvas 
de fevereiro. Leia mais 
no site. 

Caixa ainda não liberou o empréstimo 
de R$ 100 milhões para Prefeitura 

Feira de adoção acontece neste 
sábado no Clube Petropolitano 

Justiça mantém condenação 
de Rubens Bomtempo por 
improbidade administrativa 

LES PARTISANS

#LesPartisans: No ano passado 
a previsão do Ministério da Infra-
estrutura era licitar a concessão da 
BR-040 entre Rio e Belo Horizon-
te, incluindo o nosso trecho, até 
Juiz de Fora, ainda em 2022.  Mas 

o prazo já mudou. Agora o go-
verno federal prevê novo leilão 
de concessão da BR-040 somente 
no primeiro semestre do próximo 
ano, informação oficial dada à 
comissão da Câmara dos Deputa-

dos, que acompanha a tragédia das 
chuvas.  A estimativa é de que com 
um trecho mais amplo - extensão 
total de 472 quilômetros do Rio a 
BH – o pedágio fique mais barato. 
Leia mais no site. 

Licitação para a BR-040 
é  adiada para 2023 

Acontece neste sábado (14), 
mais uma feira de adoção de 
animais que foram resgatados 
e estão sob os cuidados de pro-
tetores da cidade. A iniciativa é 
promovida pela Coordenadoria 
de Bem-Estar Animal (Cobea) 
e acontecerá das 10h30 às 

15h30, no Clube Petropolita-
no, no Centro. O evento conta 
com o apoio das instituições 
de proteção animal e clínicas 
veterinárias, como Cão Amor, 
Clinipet, Gatos e Só, Amiko, 
Amigo Vira-Lata e Irmão Ani-
mal.  Leia mais no site. 

Estado adia uso de câmeras em uniformes da Polícia Militar 
O governo do Estado de-

cidiu adiar o início do uso de 
câmeras portáteis no unifor-
me dos policiais militares. O 
equipamento começaria a ser 
usado na próxima segunda-
feira (16), em dez batalhões 
da cidade do Rio de Janeiro.
Em Petrópolis, a previsão era 
de que o equipamento come-
çasse a ser utilizado até o fim 
deste mês. 

Segundo o Estado, a em-
presa responsável pelo for-
necimento do equipamento 
solicitou um adiamento de 20 
dias, devido a questões ope-
racionais. Leia mais no site.

Neste sábado, às 11h30, a Casa de Petrópolis Instituto 
de Cultura convida a população petropolitana e o público 
em geral, interessados e turistas, a desmistificar uma série 
de questões em torno deste assunto a partir da apresentação 
do grupo Fulni-ô e da exposição de seus artesanatos. 

Grupo Indígena Fulni-ô
se apresenta hoje na 
Casa de Petrópol i s
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