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rapidinha...

HFB: 12 mortes confirmadas
Subiu para 12 o número
de pacientes mortos após
o incêndio que atingiu o
prédio 1 do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, há quase duas semanas. Quatro
idosos que estavam internados na unidade e precisaram ser transferidos
para outros hospitais tiveram morte confirmada na
quarta e na quinta-feira.
Segundo a Secretária de
LL

Pedágio mais
caro na Ponte
Preço da tarifa básica para carros sobe para
R$ 4,60. Motociclistas terão de pagar R$ 2,30

A

travessia da Ponte Rio
Niterói fica mais cara a
partir de hoje. A tarifa
básica de carros, por exemplo,
terá reajuste de R$ 0,30 centavos, passando de R$ 4,30 para
R$ 4,60. Motociclistas passam
a pagar R$ 2,30. Para caminhões leves e ônibus, o pedágio vai custar R$ 9,20.
O reajuste foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A autorização é
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por
meio da Deliberação nº 454.
Em agosto deste ano a

ANTT autorizou o reajuste e
manteve a antiga tarifa do pedágio na Ponte. O ultimo aumento foi em 2018. O reajuste
é válido para várias categorias
de veículos autorizados a fazer
a atravessar a Ponte.
Automóvel, caminhonete e
furgão (rodagem simples) passam a pagar R$ 4,60. A tarifa
para motocicletas e triciclos
sobe para R$ 2,30.
Para caminhão leve, caminhão trator, ônibus e furgão
(rodagem dupla), o pedágio é
de R$ 9,20. Para automóvel com
semi-reboque e caminhonete

com semi-reboque, R$ 6,90.
Para ônibus, caminhão, caminhão trator, caminhão trator com semi-reboque (rodagem dupla) a tarifa sobe para
R$ 13,80. Para automóvel com
reboque e caminhonete com
reboque, R$ 9,20
Para Caminhão com reboque e caminhão com semi-reboque (4 eixos), o pedágio é de
R$ 18,40. Caminhão com reboque e caminhão com semi
-reboque (5 eixos): R$ 23,00.
Caminhão com reboque e caminhão com semi-reboque (6
eixos): R$ 27,60.

Estadual de Saúde, o aposentado Jorge Luiz Alves de
Araújo, 63 anos, estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. Ele morreu
na madrugada de quartafeira. Ele estava em tratamento contra um câncer.
Outras três idosas que estavam internadas em estado
grave em unidades de saúde municipais também tiveram morte confirmada.

