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Patrocínio de R$ 800 mil para 
a Bauern: mais uma tentativa hoje 

NOVA DECISÃO DA 4ª VARA CÍVEL REFORÇA A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DA FROTA

Gestores das operadoras de transporte 
podem responder por desobediência 

#LESPARTISANS: Depois de a primeira tentativa, dia 
22 de junho, não ter atraído nenhum interessado, a prefeitura 
tenta hoje, mais uma vez, captar verbas para a Bauernfest em 
troca da exclusividade da venda do chope. A expectativa é 
de alcançar pelo menos R$ 800 mil para angariar recursos 

para a festa, de 12 a 28 de agosto. Para quem acha que é 
muito, é só fazer as contas: considerando a venda de 130 
mil litros de chope, média de anos anteriores com o copo de 
300 ml a R$ 10 já dá mais de R$ 4 milhões. Leia a coluna 
completa no site. 

Uma nova decisão da 4ª Vara Cível, assinada pelo 
titular, juiz Jorge Luiz Martins, reforça a determina-
ção de que a frota de ônibus da cidade seja totalmente 

restabelecida. As multas contra as empresas de ôni-
bus e seus respectivos gestores, assim como contra 
o sindicato que representa as empresas, devem ser 

aplicadas e, caso as linhas não sejam retomadas inte-
gralmente, será configurada desobediência por parte 
dos gestores das operadoras do transporte. Leia no site. 

A Justiça Eleitoral começou a convocar nesta terça-
feira (5) os mesários que vão trabalhar nas eleições de 
outubro. No pleito deste ano, cerca de 2 milhões vão 
colaborar com o atendimento ao eleitor nas seções elei-
torais, nos postos de justificativa e no apoio logístico no 
primeiro e segundo turnos. As pessoas que se inscreveram 
para trabalhar como mesários ou que foram convocados 
para prestar o serviço no dia da eleição vão receber um 
documento oficial da Justiça Eleitoral de forma física ou 
por aplicativo de mensagem e e-mail. O critério de co-
municação será estabelecido por cada Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE). Leia no site. 

A Prefeitura de Petrópolis não atendeu, mais uma vez, 
requerimentos do Ministério Público que pediam que o 
município prestasse informações sobre a reformulação 
do Plano Municipal de Redução de Riscos e a criação de 
programas de coleta seletiva e educação ambiental - com-
promissos assumidos pelo prefeito Rubens Bomtempo em 
audiência realizada em março. Agora, o MP pediu que as 
provas sejam apresentadas em 48 horas, e estipulou que a 
conclusão dos projetos e suas respectivas execuções acon-
teçam em até 80 dias.  Leia mais no site. 

Revisão do Plano de Redução de 
Riscos de Desastres não teve avanço 

Considerado essencial para que 
a cidade possa se preparar para 
novos eventos climáticos adversos, 
o Plano Municipal de Redução de 
Riscos de Desastres precisa passar 

urgentemente por atualizações, em 
especial, após as tragédias deste ano 
que modificaram a configuração de 
riscos no município. Mesmo assim, 
pouco parece ter avançado também 

neste sentido, de acordo com infor-
mações apresentadas pela Prefeitura 
durante a audiência realizada nesta 
segunda-feira (04), na 4ª Vara Cível.  
Leia mais no site. 
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