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Comdep é autuada em R$ 50 milhões por 
desmatamento e bota-fora na Rebio Tinguá

CASA & CAMPO

A Companhia Municipal de Desenvolvimento de 
Petrópolis (Comdep) recebeu um auto de infração no 
valor de R$ 50 milhões por desmatar e despejar irregu-
larmente entulho e lixo verde em uma área de proteção 
da Reserva Biológica do Tinguá, na BR-040, na área 
conhecida como Fazendinha. O município não pediu o 
licenciamento para o descarte dos resíduos no local, que 
é uma área de amortecimento da Reserva, além de ter 
feito abertura de vegetação na área que fica dentro dos 
limites da unidade. O aterro está embargado desde julho. 
Leia a matéria no site. 

XXII CONCURSO HIPICO DE INVERNO 2022 ACONTECE NESTE FIM DE SEMANA NO BREJAL 
Neste fim de semana, o Haras Massangana vai receber o XXII Concurso Hípico de Inverno, evento que já 
acontece há 22 anos na região. Desde 1990, o espaço se dedica à criação e ao treinamento de cavalos de salto, 
com uma equipe de tratadores especializados. 

ICMBIO ALERTA QUE COMDEP NÃO OBEDECEU A NENHUM CRITÉRIO AMBIENTAL NA INSTALAÇÃO DO BOTA-FORA

Nesta semana, a 1ª Promotoria de Tutela Coletiva 
de Petrópolis, do MPRJ, enviou à Justiça um re-
querimento para que o Instituto seja intimado a 
apresentar algum andamento concreto no prazo de 
10 dias.

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

EDIÇÃO DE HOJE

#LESPARTISANS: A 
gente vai voltar neste as-
sunto porque é pertinente 
demais que se saiba o que 
ainda precisa ser feito de 
reconstrução, afinal, são 
muitas comunidades re-
clamando de obras ainda 
não iniciadas. E vamos 
defender que a prefeitura 

relacione,  uma a uma, 
essas obras. Até mesmo 
para tornar claro o volume 
de intervenções e de re-
cursos necessários. É bom 
até mesmo para a própria 
prefeitura que ela mostre 
o tamanho do problema 
ainda a ser resolvido. Leia 
a coluna completa no site. 

Apenas 38% de 
obras necessárias 
para a reconstrução 
foram iniciadas

Fim de semana com 
programação no 
Espaço Biergarten

O Espaço Biergarten 
volta a funcionar nesta 
quinta-feira (18), a partir 
das 18h, na Praça Visconde 
de Mauá (Praça da Águia), 
em frente à Câmara Mu-
nicipal. No primeiro final 
de semana, mais de 20 mil 
pessoas passaram pelo 
evento e aproveitaram as 
diversas atrações do espa-

ço cervejeiro. O Biergarten 
está montado com dois 
pavilhões especiais, dois 
palcos, mesas de madeira e 
bancos para unir o público 
confortavelmente. Além 
disso o espaço possui ba-
nheiros químicos e outros 
especiais (mais destinados 
às mulheres). Leia a maté-
ria no site. 

MPRJ requer que o Estado 
seja intimado a apresentar 
projeto de intervenções 
para a 24 de Maio

Ventania destelha casas 
e deixa moradores sem 
energia em 9 localidades
Os ventos fortes que começaram na madrugada desta 
quinta-feira (18), causaram prejuízos a moradores 
de diferentes localidades. No Sargento Boening uma 
casa foi destelhada na parte da manhã, ninguém ficou 
ferido. Já a concessionária de energia Enel, informou 
que clientes de pelo menos nove localidades tiveram o 
fornecimento de energia afetado devido ao vendaval. 
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