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Fernanda Ontiveros: Tomografia e mamografia
O nome forte em Japeri

A

Municípios afastados da
capital do Rio de Janeiro já
estão no radar da Secretaria
estadual de Saúde para receberem o serviço móvel de
exames de mamografia e tomografia. O órgão respondeu
formalmente aos ofícios do
deputado estadual Anderson
Alexandre (SDD), em benefício dos moradores de Silva
Jardim, Araruama, Casimiro
de Abreu, Tanguá e Itaboraí.

contece hoje a convenção que vai
homologar a candidatura da médica e
ex-colunista do Jornal Povo, Fernanda
Ontiveros, a prefeita
de Japeri. Na ocasião será formada
a coligação Juntos
Pela Renovação, constituída por cinco
partidos políticos que apoiarão Fernanda na disputa.
Japeriense de raiz, Fernanda Ontiveros construiu sua carreira de médica
no município. Hoje ela é o nome mais
forte na região e representa renovação no cenário de Japeri, que não é
dos melhores atualmente, herança
deixada por gestões anteriores. A
cidade tem pontuação baixíssima no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com
pessoas vivendo a baixo da
linha da miséria. Com a filosofia da renovação, a candidata quer construir uma
nova Japeri, tirando-a do
posto de cidade dormitório
e devolvendo a dignidade
aos seus munícipes.

O parlamentar requisitou
a disponibilização de tomógrafos e mamógrafos, após
receber em seu gabinete apelos de moradores e lideranças
dos municípios.

Prioridade aos idosos
Os idosos maiores de 60
anos terão acesso irrestrito
e preferencial em todas as
agências de atendimento de
concessionárias de serviços
essenciais, como água e esgoto, luz e telefonia durante
a pandemia de coronavírus.
É o que determina o projeto
de lei 3.049/20, de autoria
da deputada Alana Passos
(PSL), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) aprovou

em regime de urgência,
nesta quinta-feira (10/09).
O texto segue para o governador em exercício, Cláudio
Castro (PSC), que terá até 15
dias úteis para sancioná-lo
ou vetá-lo.

Medalha Tiradentes

Pela terceira vez no ano,
a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou a concessão
de Medalha Tiradentes póstuma. A maior honraria do
Parlamento fluminense foi
proposta pelo deputado Filippe Poubel (PSL) em homenagem ao capitão da Polícia
Militar Jeovany Carvalho de
Andrade Brito, morto aos 29
anos durante uma troca de
tiros com traficantes na cidade de Arraial do Cabo, na
Região dos Lagos.
A concessão da medalha

Carlos Januário
será o vice
Carlos Januário será o vice-prefeito na chapa de Fernanda Ontiveros. Januário,
que foi candidato a vereador
em 2016 pelo PMDB, também traz com ele a política
da renovação e está disposto a
caminhar ao lado de Fernanda Ontiveros na caminhada
por uma nova Japeri.

foi promulgada pelo presidente da Casa, deputado André
Ceciliano (PT), e publicada no
Diário Oficial desta quinta-feira (10). “A perda de uma jovem
vida que tanto fez em defesa
dos cidadãos de bem é inestimável. Essa homenagem
pela Alerj é reconhecimento à
louvável carreira do PM Brito.
Registro mais uma vez meus
sentimentos à família e amigos, e estendo minha solidariedade a todos familiares de
vítimas de marginais”, afirma
o deputado bolsonarista Filippe Poubel.
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Depois de ser prefeito por dois mandatos, o Professor Tarciso quer recuperar a cadeira para dar continuidade ao trabalho

Disputa acirrada em Paracambi
A atual prefeita Lucimar e o ex, professor Tarciso, prometem
protagonizar uma das maiores disputas da cidade nos últimos tempos

A

ntes mesmo
de
iniciar
o
período
oficial
das
campanhas
para prefeito
e vereador
das eleições
2020, o cenário político
em muitos
municípios já começa a ganhar
contornos de decisão. Em Paracambi, na Baixada Fluminense,
a pré-candidatura do ex-prefeito
Professor Tarciso alterou a correlação de forças na disputa e o
quadro que apresentava uma

certa tranquilidade com ligeira
vantagem para a atual prefeita Lucimar, nesse momento
encontra-se embolado com o
crescimento do nome de Tarciso nas ruas da cidade e na preferência do eleitorado como
pode ser constatado em diversas sondagens publicadas em
redes sociais .
O termômetro do crescimento do Professor Tarciso pode ser
constatado nas manifestações
expressas em enquetes realizadas em redes sociais, onde o
ex-prefeito é bastante citado e
defendido em comentários de
internautas em debates cujo o

PSDB abre mão de candidatura
própria e apoiará Eduardo Paes
para a prefeitura do Rio
O PSDB abriu mão de candidatura própria à Prefeitura do
Rio e decidiu apoiar Eduardo
Paes, do DEM. O anúncio será
formalizado na segunda-feira,
no Rio, na convenção tucana.
Presidente do PSDB-RJ, Paulo
Marinho era o pré-candidato
da legenda, mas desistiu de ser
cabeça de chapa para que o par-

tido integre a coligação de Paes.
A aliança passou por conversas
envolvendo o governador de
São Paulo, João Doria (PSDB), e
o presidente nacional tucano, o
deputado federal Bruno Araújo
(PE). Nesta quarta-feira, Paes
anunciou Nilton Caldeira, do
PL, como vice em sua chapa. —
Quando assumi a presidência

tema são as eleições municipais.
Outro fator determinante para
o crescimento da candidatura de
Tarciso é o fraco desempenho da
prefeitura nos últimos anos, que
não entregou novos serviços ou
obras públicas de vulto a população e também em razão de que a
maioria dos integrantes do governo são de fora da cidade de Paracambi, o que distancia ainda mais
a gestão pública da população. “A
prefeita não manda e não governa, recebe ordens do marido e
administra com pessoas de fora,”
disse Clarimundo Rodrigues em
comentário no Facebbok.
O comentário deste interdo PSDB-RJ, um ano atrás, mencionei que na eleição de 2016 o
grupo político de centro no Rio
se dividiu, com candidaturas
do Pedro Paulo (DEM), do Carlos Osorio (PSDB) e do Indio da
Costa (PSD). Com isso, acabamos
elegendo (o prefeito) Marcelo
Crivella (Republicanos). Não
podemos mais correr esse risco.
Não se trata de questão ideológica ou partidária. A questão agora
é salvar o Rio de Janeiro. Por isso,
entramos na coligação do Eduardo Paes — disse Marinho.

nauta tem relação com o fato da
prefeita Lucimar em 2017, ter
nomeado o seu marido, Flávio
Campos Ferreira, para a Secretaria de Governo depois de ter sido
impedido de ser candidato em
2016 por ter se tornado ficha suja
e, em razão de condenação na
Justiça pela Lei da Ficha Limpa,
Flávio também não poderia ter
sido nomeado para o cargo.
Por outro lado, o nome de
Tarciso ganhou força na disputa em virtude dos oito anos que
foi prefeito. Nesse tempo, ele fez
benfeitorias em diversos setores
da região, como na infraestrutura, onde grande parte das ruas de

Paracambi foram pavimentadas,
e na educação, onde implantou
cursos pré-técnicos nas escolas
municipais. Em entrevista recente ao JORNAL POVO, Professor
Tarciso afirmou que, se eleito,
continuará o trabalho de onde
parou e que fará mais pela população de Paracambi. “Quero trazer
mais empregos, melhorar o sistema de educação, fazer mais obras
nos bairros e colocar mais asfaltos
e projetos sociais. O governo tem
que ser técnico para funcionar
bem. E é isso que eu quero fazer
recuperando o cargo de prefeito, o
qual sempre honrei e continuarei
honrando”, disse.
Foto: Antônio Scorza

Paulo Marinho, presidente do PSDB-RJ
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Pedro Fernandes é o terceiro secretário de
Witzel a ser preso: Lista pode aumentar
Com a operação desta sexta-feira, Pedro Fernandes se tornará o terceiro secretário do governo Wilson Witzel a ser preso.
O atual titular da Educação
— que deverá ter sua demissão
oficializada nesta tarde — ainda
não foi conduzido ao presídio
por estar com Covid-19, mas
seu destino será o mesmo sofrido por Edmar Santos e Lucas
Tristão, ex secretários da Saúde
e Desenvolvimento Econômico, respectivamente. Enquanto
Edmar foi solto após colaborar
com delação premiada, Tristão
permanece encarcerado. Ademais, o próprio Witzel é réu nas
investigações que apuram desvios na Secretaria de Saúde.
Apesar de, diferentemente
das outras prisões de aliados,
Fernandes ser alvo de investigações sobre ações antes de
2018, Witzel vê crescer o desgaste frente ao seu discurso
eleitoral de que moralizaria a
política e teria tolerância zero
com corruptos no seu governo.

Foto: Domingos Peixoto

Pedro Fernandes, o secretário estadual de Saúde do Rio

O secretário de Educação foi
denunciado pelo Ministério Público do Rio por supostamente
chefiar um esquema criminoso
que fraudava licitações envolvendo a Fundação Leão XIII,
com pagamento de propinas de
5% a 25% dos valores dos contratos. Fernandes era titular da
Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Social nas gestões Cabral e Pezão.
Edmar e Tristão envolvidos
nos desvios da saúde
O primeiro aliado de primeiro escalão de Witzel a ser

preso foi Edmar Santos no
último dia 10 de julho, como
desdobramento da operação
Mercadores do Caos, do Ministério Público do Rio. Integrante do governo desde o período de transição, no final de
2018, o oficial da PM e médico
foi denunciado nas investigações que apuram fraudes
em compras de respiradores e
contratações emergenciais da
Secretaria de Saúde durante
a pandemia. Ele já havia sido
exonerado do posto no dia 17
de maio, em meio às suspeitas
de desvios.

Celso de Mello determina depoimento presencial
de Bolsonaro sobre suposta interferência na PF
O ministro Celso de Mello, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
determinou nesta sexta-feira (11)
que o presidente Jair Bolsonaro
preste depoimento presencial no
inquérito que apura se houve interferência na Polícia Federal. Ele
negou que o presidente tenha direito a ser interrogado por escrito.
Como é investigado, Bolsonaro pode se reservar o direito
de permanecer em silêncio. A
decisão do ministro não determina o local e a data do depoimento, que devem ser definidos
pela Polícia Federal.
O inquérito, aberto em maio,
tem como base acusações do
ex-ministro da Justiça Sergio
Moro. Bolsonaro nega ingerência na PF. A polícia pediu ao
STF mais 30 dias para concluir a
apuração do caso.
Mello também permitiu,
na decisão desta sexta, que a
defesa de Moro possa acompanhar o interrogatório e fazer
perguntas ao presidente

Foto: Domingos Peixoto

O Ministro Celso de Mello quer presença do presidente no depoimento

Procurada, a Advocacia-Geral
da União (AGU), que faz a defesa
do presidente, informou que só se
manifesta no processo. O Palácio
do Planalto informou que não vai
comentar a decisão.
Em sua decisão, o ministro afirma que o depoimento
presencial só é permitido aos
Chefes dos Três Poderes da República que figurem como testemunhas ou vítimas, não, porém,
quando ostentem a condição
de investigados ou de réus. Em
um despacho recente, Celso de
Mello havia afirmado que o di-

reito de depor por escrito e escolher data não se estende "nem
ao investigado nem ao réu".
Durante as investigações, a PF
informou ao Supremo que quer
ouvir o presidente sobre as acusações, e Celso de Mello, relator do
inquérito, pediu à PGR que se manifestasse sobre o pedido. A PGR
defendeu o direito de Bolsonaro
escolher responder por escrito.
O decano do STF registrou no
documento que tomou a decisão
em meio à licença médica - e que
isso é expressamente previsto
pela Lei Orgânica da Magistratura.
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Deputado Federal Chiquinho Brazão, AVANTE-RJ
Cobra mais transparência para
o torcedor do futebol brasileiro
ao assistente de vídeo -VAR
PARA
PARATODOS
TODOS

CadaPARA
umTODOS
no seu quadrado

O

deputado federal
Chiquinho
Brazão,
apresentou
um projeto de lei,
6228/2019,
que propõe
a alteração
do Estatuto de Defesa do Torcedor;
tornando obrigatória a divulgação das imagens e dos
áudios, em tempo real, das
conversas entre os árbitros;
no caso de utilização do VAR
(Sistema Árbitro de Vídeo).
O VAR é uma ferramenta tecnológica que ajuda na

transparência e na justiça
das competições, pois o árbitro de campo e seus assistentes podem cometer
eventuais erros de avaliação
que determinam a vitória de
uma equipe sobre a outra.
As polêmicas envolvendo o
uso do VAR são constantes
nas matérias sobre futebol
rodada após rodada.
O texto do projeto tem
o objetivo de garantir uma
transparência e permite que
os torcedores tenham acesso do que que está acontecendo durante a partida,
assegurando a justiça nas
competições, evitando ao
máximo polêmicas ou lan-

ces duvidosos que possam
prejudicar o resultado.
"Vivemos um período,
principalmente em decorrência da pandemia, de informação imediata. Todos e
todas têm acesso a tudo, e
de forma muito rápida. Por
isso; é direito do torcedor
ter a garantia de assistir um
evento esportivo em que
prevaleça a verdade. Nosso
projeto vem para fortalecer
e dar mais credibilidade a
ferramenta VAR, além de
proporcionar a transparência que a população, a imprensa e o futebol brasileiro
merecem durante as partidas”, afirma o deputado.
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Na reabertura das agências do INSS, uso de máscaras
e medição de temperatura serão obrigatórios
Depois de meses fechadas por
conta da pandemia, as agências
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) começam a reabrir
para atendimento presencial na
próxima segunda-feira (14). Para
a reabertura, uma portaria publicada nesta sexta-feira (11) no
Diário Oficial da União estabelece as medidas de prevenção que
deverão ser adotadas.
Em um primeiro momento,
o atendimento será retomado
em 650 das 1,5 mil agências do
país. O instituto optou por reabrir as maiores agências, que
respondem por cerca de 70% da
demanda. O horário de funcionamento será das 7h às 13h.
Só será atendido quem agendar antes o atendimento. O
objetivo é evitar aglomerações
dentro e fora das agências. O

Foto: Domingos Peixoto

Medição de temperatura e uso de máscara obrigatório

agendamento deve ser feito pelo
Meu INSS ou pelo telefone 135.
Quem for às agências deverá usar máscaras e será terá
sua temperatura medida antes
de entrar no local.
Se a temperatura estiver dentro da normalidade (menor que
37,5°C), o funcionário deverá
orientar o segurado sobre: a necessidade do uso de álcool em gel

para higienização das mãos; importância de manter o distanciamento mínimo de 1 metro entre
as pessoas; e a obrigatoriedade o uso de máscara durante
todo o período em que permanecer nas dependências
do INSS. Se o segurado estiver usando máscara úmida,
suja ou rasgada, deverá receber uma máscara descartável.

Operação contra quadrilha de roubos de carga tem
10 suspeitos presos com novas notas de R$ 200
O Ministério Público do Rio e
a Polícia Civil fizeram nesta sexta-feira (11) uma operação contra
uma quadrilha de roubos de carga que atua no Rio de Janeiro há
pelo menos cinco anos.
De 12 mandados de prisão
expedidos, 10 foram cumpridos
– destes, três pessoas já estavam
presas por outros crimes. A Operação Lacto ocorreu em seis municípios da Baixada Fluminense e
da Região Serrana, onde o grupo
criminoso costuma agir.
Segundo os investigadores, os
criminosos deram um prejuízo de
R$ 2 milhões às vítimas, com pelo
menos 15 roubos em 6 meses.

Foto: Reprodução

Em um dos endereços foram apreendidos R$ 15 mi

Em um dos endereços foram
apreendidos R$ 15 mil em espécie. Chamou a atenção dos investigadores o fato de que, entre
as notas, havia várias de R$ 200
– lançadas no começo do mês.

Segundo a polícia, as cargas mais visadas eram de
carnes e laticínios, embora
outros tipos de cargas, como
medicamentos, também tenham sido roubadas.

Polícia procura pastor suspeito de invadir
e furtar R$ 50 mil de igreja católica
A Polícia Civil procura um
homem, identificado pela
família como pastor evangélico, que invadiu e furtou
R$ 50 mil da Paróquia Santa
Terezinha do Menino Jesus,
em Santo Amaro, na Zona
Sul de São Paulo.
O crime aconteceu na noite
desta segunda-feira (7) e foi
registrado pelas câmeras de

segurança da igreja (veja vídeo acima). O suspeito segue
foragido.
Segundo o padre Marcos
Miranda, o pastor foi identificado pela comunidade
e por familiares, que viram
as imagens gravadas do assalto. O nome dele não foi
divulgado para preservar os
filhos e a família.

Presa, Cristiane Brasil pode ter
saído de casa antes da chegada
da polícia e Ministério Público
A pré-candidata à prefeitura
do Rio, Cristiane Brasil, que se
entregou à polícia na tarde desta sexta-feira, pode ter saído de
casa, em Copacabana, na Zona
Sul do Rio, momentos antes da
chegada da Polícia Civil e do Ministério Público ao local. Ela foi
denunciada na segunda fase da
Operação Catarata, que investigou a fraude em contratos de
licitação para a Fundação Leão
XIII. Nesta etapa, foi descoberta
a atuação de um núcleo político
na organização criminosa.
Ao chegarem no apartamento da pré-candidata, às 6h, os
agentes foram atendidos por
sua filha e uma funcionária, já
sem roupas de dormir. No entanto, a cama de Cristiane estava mexida. A pré-candidata
chegou à Cidade da Polícia por
volta das 15h40.
De acordo com o Ministério
Público do Rio, a organização
criminosa atuava na Secretaria Municipal de Envelheci-

Foto: Assessoria

Cristiane Brasil é pré-candidata no Rio

mento Saudável e Qualidade de
Vida, na época que a pasta era
administrada pela então vereadora Cristiane Brasil.
“Um primeiro contrato, da
Qualimóvel, foi acionado por
ela num valor de R$ 4 milhões,
e entre maio de 2013 a maio de
2017, houve sucessivas prorrogações, termos aditivos, e
aquele contrato inicial, passou
a ter R$ 20 milhões. Parte desse
dinheiro foi pago em propina
para a senhora Cristiane Brasil,
hoje denunciada e ré”, explicou
o promotor Cláudio Calo.

Governo do Rio decreta restrição
ao consumo de bebidas alcoólicas
O governador do Rio em
exercício, Cláudio Castro, determinou nesta sexta-feira novas
medidas restritivas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. As ações foram publicadas no Diário Oficial em parceria
com a prefeitura do Rio.
O decreto altera o funcionamento de bares e restaurantes,
que podem continuar atendendo ao público com 50% da sua
capacidade de lotação, até 1h,
mas com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em
ambiente externo depois das
21h. Música ao vivo e sistema
self-service seguem suspensos.
Também não será permitido, aos sábados, domingos
e feriados, o estacionamento
de veículos particulares na
orla do Rio, no trecho entre
as praias do Leme ao Pontal.
Só poderão estacionar os proprietários de carros que morem na região.
O decreto também autoriza
o retorno das atividades desenvolvidas pela Companhia
Estadual de Águas e Esgotos
do Rio de Janeiro (Cedae),

Foto: Reprodução

Aglomeração no Leblon

como obras de manutenção e
expansão da infraestrutura de
saneamento básico.
O uso de máscaras de proteção permanece obrigatório
em espaços públicos, transportes públicos, estabelecimentos comerciais e repartições públicas estaduais.
Está mantida ainda a recomendação às prefeituras fluminenses de reabertura gradual
de setores do comércio e da indústria, de acordo com as especificidades de cada cidade, em
horários específicos para evitar
aglomerações. Os municípios
têm autonomia para manter
suas determinações e regras.

Culturando
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Miss Rio de Janeiro - CNB 2020
PARA TODOS

Rio tem uma candidata
de peso da Baixada

Beleza, elegância e preparo - conheça
em 2019, representando Nova Iguaçu e tive
a 5ª colocação na franquia Universo". Mantive
meu foco e participei no
mesmo ano de 2019, do
Miss Rio de Janeiro Cnb
e alcancei a 2 colocação e esse ano volto na
expectativa da vitória,
representando Belford
Roxo", conta ela.

Foto: Carlos Fernandes

A

driana Yanca tem
23 anos, moradora
de Belford Roxo,
cirurgiã dentista,
pós
graduanda
em harmonização
orofacial e cursa
medicina.
Ela é Miss Belford Roxo CNB (Concurso Nacional de beleza) 2020 e embaixadora
do Instituto Meduca.
Além do profissionalismo, experiência, beleza e charme, não
falta para essa jovem, foco e fé, que
mantém o objetivo de conquistar
esse título que é o Miss Rio, representando Belford Roxo.
Yanca começou no mundo
miss há 8 anos no Miss Teen Rio
de Janeiro, representando seu mu-

@lentesvivas

a participante de Belford Roxo, Adriana Yanca

@adrianaayancaa

ACITÍLOP

Além da beleza, profissionalismo e participar de concursos, Yanca possui projetos sociais

nicípio em 2012 e, em 2015, ganhou
seu primeiro concurso adulto, o
Miss Nova Iguaçu.
"Minha dedicação fez com que
eu não parasse e ainda em 2015,
tentei o concurso do Rio, que fiquei
no top 10. Ainda com a expectativa
de uma melhor colocação, voltei

Mais sobreYanca
Força de vontade, persistência e
confiança definem Yanca. Que não
desanima por ser moradora de uma
cidade da Baixada Fluminense, município esse que sofre pelo preconceito e falta de investimentos.
"Minha trajetória é marcada por
uma menina que entrou em con-

cursos de beleza e hoje se tornou
uma mulher forte e preparada. Eu
aprendi a lidar com os nãos que eu
recebi durante a minha caminhada.
Quero ser miss Rj para inspirar
e também ajudar outras pessoas
através dos meus projetos sociais
e mostrar para todos que quando

você quer muito realizar um sonho
e trabalha por isso, você alcança!
Unir o miss e os meus projetos sociais é algo extremamente
importante pra mim. Poder usar
a minha voz para transformar a
vida de outras pessoas", é algo de
inestimável valor conclui.

Sábado 11 a Segunda 14 de Setembro de 2020
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Campeonato Brasileiro já
perdeu 16 jogadores para
o exterior em um mês

O

e foram embora antes do final.
Neste ano, em apenas um mês
de disputa (8 de agosto a 11 de setembro), já são dezesseis.
Há casos, como o de Éverton Cebolinha, negociado na
semana da estreia. Também o
caso de Adriano, transferido do
Athletico Paranaense para o Kas
Eupen, da Bélgica, a dois dias da
primeira partida. Tecnicamente,
não jogaram, mas participaram
de toda a semana de treinos e ficaram fora do jogo. Daí estarem
contabilizados.
Você pode tirá-los da sua lista, mas isto não impedirá que se
note como o Campeonato Bra-

GATA DO

M

As transferências serão acompanhadas até o final do Brasileirão

sileiro muda durante o percurso.
Rafinha estreou pelo Flamengo e
foi embora. Evanílson era a base
do ataque do Fluminense. Não
está mais. Muda todo o sistema de
marcação por pressão, na saída de
bola do adversário.
As transferências serão acompanhadas até o final do Brasileirão. E
são tema da coluna da Folha de S.
Paulo nesta sexta-feira.

SAÍDAS PARA O EXTERIOR – 16
Athletico Paranaense – Adriano
(Kas Espen – BÉL)
Bahia – Flávio (Trabzonspor),
Fernandão (Konyaspor), Caíque
(Emirados Árabes)
Botafogo – Alex Santana (Ludogorets)
Corinthians – Carlos (Monza)
Flamengo – Rafinha (Olympiakos, custo zero), Piris da Mota

(Gençeblirligi), Lucas Silva (Paços
Ferreira), Rafael Santos (Apoel-CHI)
Fluminense – Evanílson (Porto)
Grêmio – Éverton Cebolinha
(Benfica)
Internacional – Bruno Fuchs
(CSKA)
Sport – William Farias (Emirados Árabes), Júlio César (Portimonense)
Vasco – Nathan (Boavista).

nandara.viterbo

maior problema do futebol
brasileiro é o
êxodo. Questão
quase
insolúvel, se
pensar que
até a seleção
inglesa tem,
hoje, um jogador
que
pertence
a
um clube do exterior: Sancho, do
Borussia Dortmund. Ninguém
será louco de querer acabar com
as negociações, mas diminuir é
bom. No ano passado, 57 jogadores começaram o Brasileiro

eu nome é Nandara Viterbo, tenho 22 anos e
sou nascida e criada no
município de Mesquita (Rio de Janeiro). Sou
apaixonada pelos meus
filhos. Formada em enfermagem e administração.

Trabalho na carreira de modelo desde
os meus 14 anos de idade e hoje venho
crescendo no Instagram como digital
influencer. Faço presença vip em casas
de shows e eventos privados.
Meu objetivo é alcançar fronteiras nesse meio digital e ser reconhecida através de
todo meu esforço e amor por tudo que faço.

Nandara Viterbo

