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Espaço Biergarten lota no primeiro 
fim de semana da Bauernfest

GASOLINA REDUZ NO PAÍS, MAS PETRÓPOLIS CONTINUA COM PREÇO MAIS ALTO QUE MUNICÍPIOS VIZINHOS

Em um mês, litro da gasolina 
tem queda acumulada de 13% 

Cerca de 20 mil pessoas passaram 
pelo Espaço Biergarten desta Bauernfest 
2022, na Praça Visconde de Mauá (Praça 
da Águia). Os pavilhões especiais da festa 
ficaram lotados entre quinta-feira (dia da 
abertura) e domingo. O espaço contou com 

os diversos shows do evento, as cervejas 
artesanais das 19 cervejarias participantes, 
além de estandes de gastronomia. Neste 
fim de semana, foi registrada a chegada 
de mais de 400 veículos de turismo para a 
Bauernfest. Leia mais no site. 

Municípios vizinhos registram o litro da gasolina a R$ 4,99. Mesmo com as reduções desde o mês de julho, Petrópolis se mantém como uma 
das cidades com o combustível mais caro a R$ 5,89. Desde a primeira redução, em 19 de julho, o litro da gasolina teve queda acumulada de 13%.

INSCRIÇÕES VÃO ATÉ 16 DE SETEMBRO

Inscrições para o concurso público da 
Educação começam nesta terça-feira

#LESPARTISANS: 
A quantidade de licita-
ções de uma prefeitura 
de uma cidade com porte 
como a nossa é imensa.  
Só este ano, somando 
todas as áreas, já são 336 
licitações e de todos os 
tipos e tamanhos.  Para 
se ter uma ideia, só a 
Saúde, entre hoje e o dia 
28, promove 12 licita-
ções, desde compra de 
remédios, passando por 

aquisição de veículos e de 
equipamentos, como um 
mamógrafo. São mais de 
R$ 10 milhões no período.  
Falamos isso para indicar 
à Câmara de Vereadores 
que a fiscalização não 
deve se ater apenas aos 
contratos emergenciais 
não licitados de socorro 
com as chuvas. É preciso 
acompanhar todos os gas-
tos da prefeitura. Leia a 
coluna completa no site. 

Seis meses depois da tragédia, 
Petrópolis convive com o medo 

Seis meses depois da maior tra-
gédia socioambiental que Petrópo-
lis já passou, ficaram os escombros 
e a memória dolorosa para os mora-
dores. Há bairros em que pouco ou 

nada foi feito pela reconstrução das 
comunidades e pelos sobreviventes 
da  catás t rofe .  Inérc ia ,  descaso, 
denúncias de corrupção estão nos 
noticiários desde o dia seguinte à 

chuva. Moradores de áreas de risco 
estão há seis meses reivindicando 
seus direitos,  recorrendo muitas 
vezes à Defensoria Pública e Mi-
nistérios Públicos. Leia no site. 

Em menos de 15 dias, 
Saúde licita mais 
de R$ 10 milhões 

Com emergencial na mira do Ministério 
Público, CPTrans abre contratação para 
controladores de trânsito

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

EDIÇÃO DE HOJE

A Companhia Petropolitana de Trânsito 
e Transporte (CPTrans) abre nesta terça-feira 
(16) a contratação para 39 controladores de 
trânsito. A medida foi tomada após o contrato 
emergencial firmado com a empresa Via Rio, 
alvo de investigação do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e Polícia 
Civil, chegar ao fim nesta segunda-feira (15). 
A Prefeitura informou que o contrato não foi 
renovado e que abriu uma sindicância para 
apurar as denúncias que culminaram na inves-
tigação. Leia no site. 

Começam nesta terça-
feira (16), as inscrições para 
o concurso público da Educa-
ção da prefeitura de Petrópo-
lis. São 877 vagas - sendo 352 
para cargos de nível médio 
(educador de Educação In-
fantil e secretário escolar) e 
525 para os de nível superior 
(professores). Desse total, 
220 vagas são destinadas 
a pessoas com deficiência, 
negros e indígenas. Os sa-
lários vão de R$ 1.489,72 a 
R$ 2.187,22, dependendo do 
nível de escolaridade. As pro-
vas acontecem no dia 16 de 
outubro e o resultado final sai 
em dezembro. Leia no site. 
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