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IDEIA É MODERNIZAR GESTÃO E DESBUROCRATIZAR, COM O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO AO PATRIMÔNIO

Iphan quer mudar o processo de
licenciamento de empreendimentos
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artís- quia diz que pretende modernizar e implementar te do Iphan, Larissa Peixoto e o ministro da
tico Nacional (Iphan) planeja realizar mudanças o controle dos prazos de atendimento ao cidadão. Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner
no licenciamento de empreendimentos. A autar- Estes foram temas da reunião entre a presiden- Rosário, na manhã da última sexta-feira (09/04).

Família busca
informações sobre
paradeirodejovem
desaparecido

Victor França Cazumba Inocêncio, de 24 anos,
está desaparecido desde a manhã de segunda-feira.
Ele foi visto pela última vez na rua Paulo Barbosa e
a família busca por informações sobre o paradeiro
do jovem.

INICIATIVA INCLUI PETRÓPOLIS

Empreendimentos
sustentáveis em
pauta na Firjan

Negócios que promovem impacto positivo para a conservação da natureza e para o desenvolvimento em 17 municípios
da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara têm a oportunidade
de ganhar visibilidade e integrar uma rede de atores estratégicos para o desenvolvimento econômico da região. Interessados
em participar do 1º Mapa de Negócios Sustentáveis na Baía de
Guanabara podem se inscrever gratuitamente, em formulário.

BOLSONARO RECONDUZIU MINISTRO AO CARGO

Relator do caso que pode
gerar novas eleições na
cidade, Sérgio Banhos
segue no Tribunal Eleitoral

Terreno onde deveria ser construída
creche vira centro do festival de pipa
Como habitualmente aos domingos de sol, neste fim de semana,
jovens e adolescentes se reuniram
para um festival de pipas no terreno

vazio ao lado do Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti, no Carangola. A cena seria comum, se não fosse
pelo fato do espaço escolhido ser o

local onde era para estarem construídos há, pelo menos um ano, um
Centro de Educação Infantil e uma
Unidade Básica de Saúde.

Começaavacinaçãoparainfluenza,ovírusdagripe:
campanha começa pelos profissionais da saúde
Com um primeiro lote de 10.300 vacinas contra a influenza, enviado pelo Estado nesta terça-feira (13), Petrópolis inicia
nesta quarta (14) a campanha de imunização contra a influenza
(vírus da gripe). A vacinação começa por trabalhadores da

Saúde – profissionais que fazem parte do grupo prioritário a ser
imunizado de acordo com o Ministério da Saúde. Gestantes,
puérperas e crianças na faixa etária entre 6 meses e seis anos
incompletos, começam a ser vacinados na segunda-feira (19).

Babá volta atrás em depoimento e admite que sabia de
agressões do vereador Jairinho
ao seu enteado, Henry Borel
Em de mais de oito horas
de depoimento na 16ª DP (Barra
da Tijuca), a babá Thayná de
Oliveira Ferreira, que cuidava do
menino Henry Borel, de 4 anos,
admitiu ter mentido ao depor
anteriormente sobre a morte do
menino, ocorrida em 8 de março

no Rio de Janeiro. A advogada
Patrícia Sena, que acompanhava a profissional, disse que sua
cliente contou ter apagado mensagens pelo aplicativo WhatsApp nas quais relatava agressões
do namorado da mãe do garoto,
o vereador Jairinho.
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