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Além dos R$ 10,1 milhões 
já liberados para o municí-
pio de Petrópolis, a Prefei-
tura ainda tem 11 planos de 
trabalhos que somam R$ 25 
milhões a serem liberados 
pelo Ministério do Desen-
volvimento Regional. Oito 
deles já foram autorizados 

e os valores empenhados, 
mas dependem de processo 
de licitação para contra-
tação das empresas que 
farão a execução das obras, 
só após esse processo o 
valor será liberado para a 
Petrópolis. Leia a matéria 
completa no site. 

Prefeitura pede 
mais R$ 25 mi ao 
Governo Federal 

RUA PRIMEIRO DE MAIO 

Em visita técnica à Castelânea, dificuldades com aluguel social, esgoto a céu aberto e saques a imóveis 
vazios estão entre os problemas encontrados. Leia a matéria no site. 

Demolições administrativas e 
medidas habitacionais devem 
ser prioridade, diz MPRJ

A frente de Ajudas Huma-
nitárias do Instituto C&A, 
pilar social da C&A no Brasil, 
lança neste sábado o Fundo 
de Apoio a Costureiras de 
Petrópolis, que vai contemplar 
52 mulheres que exercem 
esse ofício e foram afetadas 
de alguma forma pelas fortes 
chuvas e deslizamentos que 
atingiram a região no início 

do ano. Com investimento de 
mais de R＄ 65 mil, o projeto 
tem mapeado desde abril cos-
tureiras do município cujos 
negócios foram impactados 
pelo acontecimento e, durante 
os próximos três meses, irá 
auxiliá-las com apoio psico-
lógico, vales cestas básicas, 
maquinário e vales tecidos. 
Leia mais no site.

Festival de Inverno Afro Serra tem programação neste fim de semana
Durante todo o 

mês de agosto, Petró-
polis recebe o Festival 
de Inverno Afro Ser-
ra. Neste sábado (6), 
haverá um show em 
homenagem ao Cente-
nário de Zé Keti com 
participação especial 
de Joãozinho do Cava-
co e Eliana Ramos. O 
evento será às 16h30 
na Casa dos Conse-
lhos, Av. Koeller, 260. 
A entrada é franca. 
Confira a programa-
ção completa no site. 

A Comdep deu uma se-
mana para a Cooperativa de 
Reciclagem Crescer, que atua 
no galpão da Companhia no 
Cascatinha, desocupar o local 
e encontrar um novo espaço 
para continuar a coleta seleti-
va. A Cooperativa não possui 

recursos próprios para pagar 
pelo aluguel de um novo espa-
ço para garantir a continuidade 
do trabalho. A notificação foi 
feita na quarta-feira (3), com 
prazo até dia 10 para deixar o 
local. Leia a matéria completa 
no site. 

Comdep dá uma semana 
para cooperativa esvaziar 
galpão e buscar novo 
imóvel 

 O Serra Bugs é o maior evento 
de carros antigos da América 
Latina e acontece nos dias 5, 6 e 
7 de agosto no Parque Munici-
pal de Itaipava. Neste ano, além 
de poder apreciar a exposição 
de diversas relíquias de cole-

cionadores, você também pode 
levar um pet para casa.  A feira 
acontece de adoção de cães e 
gatos acontece de 10h ás 15h, 
com animais que são cuidados 
pela entidade filantrópica. Leia 
a matéria no site. 

Audiência: 2 MILHÕES (usuários)
Ref: Junho/2022

EDIÇÃO DE HOJE

#LESPARTISANS: Petrópolis 
pode fazer um bolinho em setembro 
para ‘comemorar’ os 10 anos de cons-
trução do conjunto habitacional da 
Posse. Começou em 2011 e ainda tem 
24 apartamentos em dois blocos para 
concluir pela Companhia Estadual 
de Habitação, a Cehab.  São um total 
de 144 apartamentos, 72 do Estado 
e 72 da Prefeitura. Os da prefeitura 
também atrasaram e até hoje alguns se 
arrastam em problemas... E olha que 
o condomínio nem foi idealizado para 
os desabrigados das chuvas de 2011, 
não. Ele foi destinado a quem perdeu 
as casas em um temporal que assolou a 
Posse em 2008! São 14 anos de espera. 
Leia mais no site. 

C&A lança Fundo de 
Apoio a Costureiras de 
Petrópolis 

Campanha de Vacinação 
Antirrábica acontece 
hoje em cinco regiões
A Coordenadoria de Vigilân-
cia Ambiental da Secretaria 
de Saúde realiza, neste sábado 
(06), mais uma etapa da Cam-
panha de Vacinação Antirrábi-
ca Animal. Serão atendidas as 

comunidades do Vale das Vi-
deiras, Araras, Moinho Preto, 
Vale do Carangola e Fazenda 
Inglesa. Ao todo, serão 15 
postos de imunização. Leia 
mais no site. 

Serra Bugs terá feira de 
adoção de cães e gatos

Obra do conjunto habitacional 
da Posse completa 10 anos 
sem ser concluída 

E.C. Cascatinha recebe 
segunda rodada do Fut-7 
de Escolinhas
O Campeonato Municipal 
Fut-7 de Escolinhas terá 
a sua segunda rodada de 
disputas em Petrópolis 
neste sábado (06). Serão 

disputados 13 jogos, a 
partir das 8h, no Estádio 
Osório Júnior, no E.C. 
Cascatinha. Leia  a maté-
ria no site.
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