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Dom Gregório reforça a mensagem de esperança e 
união que se tornou símbolo da revitalização da Catedral

VISITA DA 4ª VARA CÍVEL E TÉCNICOS APONTAM PROBLEMAS

Foi com a casa cheia de fiéis e 
visitantes que a Catedral São Pedro de 
Alcántara abriu as portas nesta sexta-
feira (1), após quase um ano e meio 
de obras de revitalização. A missa de 
reinauguração, celebrada pelo bispo 

diocesano Dom Gregório Paixão, con-
tou com a presença de autoridades e 
pessoas que, de alguma forma, ajuda-
ram e apoiaram o projeto. Na homilia, 
Dom Gregório abriu sua fala contando 
com riqueza de detalhes a história da 

Catedral como ela se tornou um sím-
bolo de fé e um monumento turístico 
para Petrópolis. A solidez do templo 
se tornou um símbolo de resiliência e 
esperança em meio às tragédias que o 
município enfrentou neste ano. 

Aplicativo Táxi.Rio 
Cidades chega a Petrópolis 
nas próximas semanas 

Assoreamento e redes de esgoto são os principais 
problemas nos rios Palatino e Quitandinha

O juiz Jorge Luiz Mar-
tins, titular da 4ª Vara Cí-
vel, realizou uma visita em 
trechos dos rios Palatino e 
Quitandinha nesta sexta-
feira (1º), acompanhado 
por especialistas, Ministé-
rio Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRJ) e 
representantes da Prefeitu-
ra e do Estado. A visita foi 
realizada para que o judi-
ciário pudesse identificar 
as causas para o problema 
envolvendo as enchentes 
na cidade e buscar soluções, 
necessidades relacionadas 
à macrodrenagem. Leia a 
matéria completa no site.

#LESPARTISANS: Todo mundo que passa pela 
Koeler vem notando um ‘clareamento’ no caminho. É 
a falta da sombra das árvores que foram suprimidas, 
alguma delas nas últimas semanas. A gente fez aqui a 
brincadeira de que não vai ter árvore para colocar os 
enfeites de Natal, mas os Partisans percorreram esse 
trecho a pé e a coisa é bem séria. Contamos 80 cotocos 
de árvore somente na Koeler.  Fora os outros trechos 
da Imperatriz e Tiradentes que também tiveram árvores 
suprimidas. Leia a coluna completa no site. 

Pelo menos 80 árvores 
já foram suprimidas da 
Avenida Koeler 

INAUGURAÇÃO COM IGREJA CHEIA E COMEMORAÇÕES

Após anos de espera, enfim, os moradores dos conjuntos habitacionais Castelo São Manoel, em Corrêas e Moacyr 
Padilha, no Quitandinha, vão começar a ver melhorias nos locais saindo do papel. O secretário de Estado de Infra-
estrutura e Obras , Rogério Brandi, esteve na cidade para a assinatura da ordem de início para as obras de reforma 
dos condomínios. Leia a matéria no site. 
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EDIÇÃO DE HOJE

O governador Cláudio 
Castro anunciou, nesta 
sexta-feira (1º/07), a redu-
ção da alíquota de ICMS 
da gasolina de 32% para 
18% no Rio de Janeiro, o 
que deverá representar uma 
economia de R$ 1,19 por 
litro do combustível para 
o consumidor. Em Petró-

polis, em que o preço da 
gasolina nos postos chega a 
R$ 8,39, o valor passa para 
R$ 7,20. De acordo com a 
determinação do Estado, 
os postos de combustíveis 
devem reduzir o preço até 
a próxima segunda-feira, 
sob pena de multa. Leia 
mais no site. 

Gasolina deve ficar mais 
barata até segunda-feira 

Estado inicia reforma de conjuntos habitacionais 

Petrópolis terá dentro 
de algumas semanas o apli-
cativo Táxi.Rio Cidades, 
onde o usuário poderá so-
licitar transporte por táxi 
pelo smartphone, seme-

lhante a aplicativos como 
Uber e 99. A diferença é 
que neste, conveniado com 
a Prefeitura, o aplicativo é 
submetido à validação da 
CPTrans. Leia no site. 
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