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O Palácio Quitandinha recebe nos dias 10 e 11 de setembro um dos mais importantes eventos no setor de 
casamentos: ‘Inesquecível Casamento Week’, que reúne profissionais de vários setores e lugares em uma mostra 
com as novidades e o melhor no ramo de festas e cerimônias.  O evento acontece em Petrópolis justamente no 
ano em que a cidade recebeu oficialmente o título de Capital Estadual do Casamento. O evento e a abertura 
dos salões do Quitandinha, administrado pelo Sesc, que enxergou com sensibilidade a importância do espaço 
para a sua realização, tem o apoio de entidades como o Petrópolis Convention & Visitors Bureau, o Sindicato 
do Comércio Varejista (Sicomércio) e a AssociEventos. Leia mais no site. 

Palácio Quitandinha recebe ‘Inesquecível 
Casamento Week’ em setembro 

A Coordenadoria de Seguran-
ça e Inteligência (CSI/MPRJ) e 
Promotoria de Investigação Pe-
nal de Petrópolis e Polícia Civil 
investigam transferências bancá-
rias feitas pela empresa Via Rio, 
contratada emergencialmente 
pela Companhia Petropolitana de 

Trânsito e Transporte (CPTrans), 
aos funcionários que trabalham 
na casa do diretor-presidente 
afastado Jamil Sabrá Neto.  De 
acordo com o promotor de Justi-
ça, Celso Quintella, que apura o 
caso, que apura o caso, a empresa 
fazia pagamentos para terceiros, 

entre eles, a funcionária particu-
lar de Jamil. Além dessa empre-
sa, a operação está apurando se 
a empresa Green Coast que foi 
contratada por meio de licitação 
também era constrangida a fazer 
pagamentos indicados por Jamil. 
Acompanhe o caso no site. 

PIX da CPTrans: investigação 
apura possível esquema de 
corrupção em contratos 

A situação dos animais em 
Petrópolis está cada dia pior 
e quem pode falar disso com 
propriedade são as ONGs e 
protetores da causa animal que, 
diariamente, lutam para levar 
mais dignidade aos animais. 

Nesta quinta-feira (11), a Dog’s 
Heaven, entidade filantrópica 
que cuida de animais abando-
nados, informou que não pode 
resgatar e receber animais por 
superlotação.  Leia a matéria 
completa no site.

Personalidades do segmento cervejeiro em Petrópolis 
são homenageados na abertura do Biergarten

O Espaço Biergarten 
da Bauernfest 2022 foi 
aberto na tarde desta 
quinta-feira (11), com a 
entrega do Prêmio Wer-
ner Mötz e de “Menções 
Honrosas”, honrarias 
conferidas às pessoas 
que se destacarem pelo 
empenho em favor do 
segmento cervejeiro, de 
modo especial, às micro-
cervejarias que atuam na 
cidade. A primeira edição 
do Prêmio Werner Mötz 
foi entregue ao casal 
Dom Francisco Orleans 
e Bragança e Rita de 
Cassia Pires, pioneiros 
na criação de microcer-
vejarias em Petrópolis 
(Cidade Imperial) e que 
“abriram portas” para 
muitos cervejeiros que 
hoje estão atuando no 
setor. Leia no site. 

#LESPARTISANS: A CPTrans viveu ontem um dia 
bem tumultuado por conta do afastamento do presidente 
Jamil Sabrá e da investigação de superfaturamento em 
equipamentos e recursos humanos. Porém, foi um dia de 
comemorações (algumas mais discretas e outras bem efusi-
vas) para os funcionários que se sentiam constrangidos com 
os fatos agora públicos. Eles torciam pela saída da família 
Sabrá da empresa.  E ontem nenhum cargo comissionado 
apareceu para trabalhar... A saída de Jamil da CPTrans por 
determinação do Ministério Público marca a segunda baixa 
no secretariado de Rubens Bomtempo. A primeira foi logo 
no início do governo na enchente de fevereiro quando Karol 
Cerqueira deixou de ser titular da Assistência Social. Leia a  
coluna completa no site. 
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