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Plataforma do Iphan permite aprovação de  
empreendimentos em questão de minutos

MORADORA VIU A CENA, TENTOU LIGAR PARA COORDENADORIA E NÃO FOI ATENDIDA

O Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) lançou uma plata-
forma que promete diminuir o prazo de aná-
lise para avaliação de impacto ao Patrimônio 
Cultural. O Sistema de Avaliação de Impacto 
ao Patrimônio (SAIP) cruza as informações 

do órgão, baseado em georreferenciamento, 
com o projeto inserido virtualmente pelo 
interessado. Segundo o Iphan, o sistema dará 
prosseguimento em minutos ao que antes 
tramitava em semanas e até meses. A nova 
plataforma foi lançada em uma cerimônia 

que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 
no Palácio do Planalto, em Brasília. O novo 
sistema faz o cruzamento das informações 
do banco de dados do Iphan, baseado em 
georreferenciamento, com os dados que 
foram inseridos virtualmente pelo avaliado.

Serratec empossa nova 
diretoria com desafio de 
ampliar polo tecnológico

Sem qualquer ação de fiscalização da Cobea, cavalos 
seguem soltos em local onde animal foi atropelado

A imagem de um cavalo 
atropelado na Estrada Philúvio 
Cerqueira, em Itaipava, nesta 
semana, parece não ter sensi-
bilizado os responsáveis por 
animais que continuam aban-
donados: hoje mesmo a cena 
se repetiu. Uma moradora que 
presenciou o fato tentou ligar 
para a Coordenadoria de Bem-
-Estar Animal, não conseguiu, 
e depois entrou em contato 
com o Curral Municipal. A 
denúncia é antiga e não há re-
gistro de ação de fiscalização 
por parte da Coordenadoria de 
Bem-Estar Animal, respon-
sável por cuidar deste tipo de 
assunto na cidade.

Um dia após a retomada, 
na última quarta-feira, o Co-
légio Estadual Princesa Isabel 
teve que suspender as aulas 
no modelo híbrido, depois de 
dois professores apresentarem 
sintomas da covid-19. Uma 
funcionária da equipe tercei-
rizada da unidade faleceu em 

decorrência de complicações 
pela doença na última sema-
na. A escola havia voltado 
as atividades presenciais na 
terça-feira(8). Das dez escolas 
estaduais no município, sete 
receberam o Selo Escola Se-
gura e retomaram as atividades 
presenciais nesta semana.

Colégio Princesa Isabel
suspende aula presencial
um dia após retomada

SISTEMA FAZ CRUZAMENTO DO BANCO DE DADOS DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO COM OS DADOS INSERIDOS PELO INTERESSADO

Com a missão de homenagear os heróis da saúde, 182 crianças do Colégio Bom Jesus São José, sob supervisão de 15 
professores, prepararam lindas mensagens destinadas aos profissionais de saúde do Hospital Unimed Petrópolis. Em um 
momento tão desafiador e que tem exigido coragem e força dos médicos, enfermeiros e de todos aqueles que trabalham 
na área de saúde, a iniciativa trouxe acalento e ainda mais incentivo para os dias de luta contra a Covid-19.

Sete meses depois da elei-
ção municipal, o plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) vai julgar entre os dias 
18 e 24 deste mês o processo 

de inelegibilidade do candidato 
Rubens Bomtempo (PSB). Ele 
foi o vencedor das eleições 
ocorridas no ano passado, mas 
não pôde ser declarado prefeito.

TSE marca data para o 
julgamento de Bomtempo

Marcelo Freixo sai do 
PSOL rumo ao PSB: 
no radar, candidatura 
ao Governo do Estado

CPI sobre irregularidades na gestão da covid em Petrópolis 
terá depoimentos transmitidos pela TV e redes sociais
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