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CPTrans e seu comando rotativo:
6 presidentes em menos de dois anos 

AUXÍLIO COMEÇOU A SER PAGO NESTA SEMANA

Auxílio taxista: 870 motoristas devem 
receber o benefício em Petrópolis 

#LESPARTISANS: 
A falta de continuidade 
na gestão é problemática 
na CPTrans, empresa de-
ficitária com dívidas de 
mais de R$ 25 milhões. 
Em 20 meses já são seis 
presidentes: no final de 
2020 era Jairo Pereira 
e no apagar das luzes 
da gestão entrou José 
Luis Voigt que não quis 
assinar umas papeladas 
e saiu com menos de 10 
dias sendo substituído 
por Íris Palma. Aí já che-
gou a gestão de Hingo 
Hammes e o nomeado 

foi Luciano Moreira que 
ficou um ano. Como 
ele já tinha sido diretor 
técnico, as coisas deram 
uma estabilizada, ainda 
que tivesse muita decisão 
política que ele não pu-
desse interferir.  Chegou 
dezembro e a gestão Ru-
bens Bomtempo e Jamil 
Sabrá assumiu. Menos 
de oito meses acabou 
afastado e agora temos 
Fernando Badia, que foi 
presidente em outra ges-
tão de Bomtempo. Leia a 
coluna completa no site.

Além dos dois anos de restrição devido à 
pandemia de covid-19, os taxistas de Petrópolis 
tiveram mais dificuldades para enfrentar: as 
duas tragédias que atingiram o município este 

ano. Com ruas completamente tomadas pela 
lama e sem possibilidade de trabalhar, alguns 
taxistas se viram em uma situação financeira 
complicada. Nesta semana, o governo federal 

liberou as primeiras parcelas do Auxílio Taxis-
ta e, em Petrópolis, pelo menos, a previsão é de 
que 870 condutores sejam beneficiados com o 
programa. Leia a matéria no site.

COVID NAS ESCOLAS

Com queda nos casos, 
Comitê Científico pode 
flexibilizar uso de
máscara nas escolas 

Epicentro da tragédia de 15 de fevereiro, a Servidão 
Frei Leão, no Morro dos Ferroviários, no Alto da Ser-
ra, caiu no esquecimento dos governos. Passados seis 
meses, Estado e Prefeitura não assumiram as obras de 
recuperação da área atingida. Nesta terça-feira (16), a 1ª 
Promotoria de Tutela Coletiva de Petrópolis do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) enviou um 
pedido de tutela provisória de urgência ao Juízo da 4ª 
Vara Cível para que a Prefeitura de Petrópolis apresente 
em 30 dias um projeto de recuperação do local. Leia a 
matéria no site. 

Termina nesta quinta-
feira, dia 18, o prazo para 
o pedido de isenção da taxa 
de inscrição do concurso 
público da Educação. A so-
licitação deve ser feita no site 
da Fundação Dom Cintra 
(www.domcintra.org.br), 
organizadora do concurso. 
A isenção será concedida 

aqueles que comprovarem 
estar desempregado ou que 
recebem dois salários-mí-
nimos mensais, conforme 
prevê a legislação munici-
pal. Toda a documentação 
exigida para o pedido de 
isenção está no edital do con-
curso, disponível no site da 
Prefeitura. Leia mais no site. 

Praça da Inconfidência é adotada 
por rede de hotéis e será revitalizada

A Praça da Inconfidência é a pri-
meira a ser adotada pela iniciativa 
privada por meio do projeto “Jardins 
Imperiais” e passará por uma revitali-
zação. Também conhecida como “Praça 
do Rosário”, o espaço foi inaugurado 

há 91 anos, e tem o carinhoso apelido 
por causa da Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário, que tem 139 anos, além do 
Mercado Municipal que completou 118 
anos, um conjunto arquitetônico, histó-
rico e cultural da cidade. A cerimônia 

que celebrou a adesão ao projeto, uma 
parceria público-privada, foi realizada 
nesta quarta-feira (07) pela manhã com 
visita ao espaço que já recebeu melhorias 
da Rede Kastel de Hotéis, que abraçou a 
iniciativa Leia mais no site. 

Termina hoje o 
prazo para pedido de 
isenção no concurso da 
Educação 

MPRJ recorre à 
Justiça para que 
Prefeitura assuma as 
obras na Frei Leão 
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EDIÇÃO DE HOJE

A Secretaria de Saúde informou à Tribuna nesta 
quarta-feira, que o Comitê Científico vai se reunir na 
próxima semana para avaliar a situação epidemiológica 
do município e adotar novas medidas, caso haja necessi-
dade.    Leia a matéria no site. 
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