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A Prefeitura tem até a próxima quinta-feira (30) para apresentar ao Ministério Público provas de que iniciou 
ou está prestes a iniciar a reformulação do Plano Municipal de Redução de Riscos de Desastres e a criação de 
programas de educação ambiental e coleta seletiva, compromissos assumidos pelo prefeito Rubens Bomtempo 
há pelo menos três meses, mas que ainda não tiveram avanços. O requerimento do Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ) foi feito durante audiência realizada na 4ª Vara Cível nesta quinta (23), para 
debater a macrodrenagem na cidade e faz parte de uma lista de encaminhamentos feitos pela promotoria. Leia 
mais no site. 

Justiça cobra reformulação do Plano 
de Redução de Riscos de Desastres

#LESPARTISANS: 
O Tribunal de Contas do 
Estado, em junho do ano 
passado,  determinou 
que a Prefeitura de Pe-
trópolis abrisse licitação 
para escolha de empresa 
para as 30 linhas hoje 
operadas pela Viação 

Cascatinha. E que esse 
processo de l icitação 
estivesse concluído até 
setembro deste ano.  O 
TCE apontou em relató-
rio que a viação estaria 
operando na cidade sem 
ter passado por licita-
ção. Eis que a Viação 

Cascatinha ingressou 
com recurso  que  fo i 
acolhido pelo TCE que 
determinou a revisão 
do processo com base 
nos questionamentos da 
empresa. Leia a coluna 
completa no site. 

Cascatinha entra com 
recurso para continuar 
operando 30 linhas 

Carolina de Souza Freitas, 
de 23 anos, é petropolitana, 
escritora, jornalista e agora se 
tornou a mais nova integrante 
da Academia Petropolitana de 
Letras (APL) em cem anos de 

história da entidade. A mais 
nova titular será empossada 
na cadeira 14, patronímica de 
Raimundo Correia, em substi-
tuição ao pranteado acadêmico 
Fernando Py. Leia no site.

Com Palácio de Cristal fechado, cerimônias pelo Dia 
do Colono serão no Obelisco e na Casa da Educação 

Na próxima quarta-feira, dia 29 de junho, é feriado municipal em celebração ao Dia do Colono Alemão. Neste 
ano, em razão dos dois desastres que a cidade sofreu e, especialmente, em razão da obra no Palácio de Cristal 
ainda estar em execução, a Bauernfest, festa de celebração da data, acontecerá fora de época, em agosto. Mas as 
solenidades em homenagem aos primeiros alemães que chegaram a Petrópolis acontecerão na quarta. 

Até o momento, 25.680 pessoas ainda não retornaram 
para aplicação da segunda dose da vacina. São eles: 18.022 
adultos, 5.886 crianças e 1.772 adolescentes. São pessoas 
que iniciaram o esquema vacinal com atraso, ou ainda não 
estão no prazo de receber a 2ª dose, ou atrasaram a dose.

Corredor precisa arrecadar 
R$ 5 mil para representar 
Pe t rópol i s  em mundia l 
João Accioly precisava de R$ 13 mil para pagar passagem, hos-
pedagem e alimentação, e já arrecadou cerca de R$ 7 mil com 
vaquinha online e doações. Leia mais no site. 

Audiência: 2,4 MILHÕES (usuários)
Ref: Maio/2022

EDIÇÃO DE HOJE

TCE AUTORIZA REVISÃO DO PROCESSO 

Quase 50% dos 
pacientes 
internados por 
covid não estão 
com a vacinação 
em dia

A MAIS JOVEM TITULAR DA APL
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