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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus Foto:  Divulgação

Pfizer in-
f o r m o u 
hoje que os 
participan-
tes de um 
estudo com 
a vacina ex-
perimental 
contra co-
r o n a v í r u s 
da empresa 

estavam apresentando efei-
tos colaterais principalmen-
te leves e moderados quan-
do administrados com o 
possível imunizante ou com 
um placebo em um ensaio 
clínico de estágio final.

A empresa disse em 
uma apresentação para in-
vestidores que os efeitos 
colaterais  incluem fadiga, 
dor de cabeça,  calaf rios e 
dores musculares.  Alguns 
participantes do ensaio 
também desenvolveram 
febre — incluindo algu-

O Brasil tem 133.355 mor-
tes por coronavírus con-
firmadas até as 13h desta 
quarta-feira (16), segundo le-
vantamento do consórcio de 

veículos de imprensa a partir 
de dados das secretarias esta-
duais de Saúde.

Desde o balanço das 20h 
de terça-feira (15), 8 estados 

A
mas febres altas.  O s dados 
são ocultos,  o  que signi-
f ica que a  Pf izer  não sabe 
quais  pacientes receberam 
a vacina ou o placebo.

Kathrin Jansen, chefe de 
pesquisa e desenvolvimen-
to de vacinas da Pfizer, enfa-
tizou que o comitê indepen-
dente de monitoramento de 
dados "tem acesso a dados 
não ocultos para que eles 
nos notifiquem se tiverem 
alguma preocupação com a 
segurança, e não o fizeram 
até o momento".

A empresa inscreveu 
mais de 29.000 pessoas em 
seu ensaio clínico com até 
44.000 voluntários para 
testar a vacina experimen-
tal contra a covid-19 que 
está desenvolvendo com a 
parceira alemã BioNTech.

Mais de 12.000 partici-
pantes do estudo recebe-
ram uma segunda dose da 

Pfizer diz que vacina contra 
covid-19 mostra efeitos 
colaterais leves

Casos e mortes por coronavírus no 
Brasil em 16 de setembro, segundo 
consórcio de veículos de imprensa

vacina, disseram executivos 
da Pfizer em uma teleconfe-
rência com investidores.

Os comentários ocorreram 
depois que os testes de vaci-
na contra a covid-19 da rival 
AstraZeneca foram suspensos 

em todo o mundo em 6 de se-
tembro, após um grave efeito 
colateral ter sido relatado em 
um voluntário no Reino Unido.

Os testes da AstraZeneca 
foram retomados no Reino 
Unido e no Brasil na segunda-

-feira, depois do sinal verde 
dos reguladores britânicos e 
brasileiros, mas continuam pa-
ralisados nos Estados Unidos.

A Pfizer espera ter resulta-
dos sobre se a vacina funciona 
em outubro.

Fadiga e dor de cabeça estão entre os efeitos colaterais da vacina da Pfizer

atualizaram seus dados: AP, 
CE, GO, MG, MS, PE, RN e RR.

Veja os números consoli-
dados:

133.355 mortes confirma-
das

4.392.351 casos confirma-
dos

Às 8h, o consórcio publi-
cou a primeira atualização 

do dia com 133.217 mortes e 
4.384.860 casos.

Na terça-feira, às 20h, o ba-
lanço indicou: 133.207 mor-
tes, 1.090 em 24 horas. Com 
isso, a média móvel de novas 
mortes no Brasil nos últimos 7 
dias foi de 813 óbitos, uma va-
riação de -7% em relação aos 
dados registrados em 14 dias.

Em casos confirmados, 
já são 4.384.299 brasileiros 
com o novo coronavírus des-
de o começo da pandemia, 
34.755 desses confirmados 
no último dia. A média mó-
vel de casos foi de 31.311 por 
dia, uma variação de -22% em 
relação aos casos registrados 
em 14 dias.
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLimparam as gavetas  Foto: Rafael Campos

governador 
em exercí-
cio do Rio, 
Cláudio Cas-
tro (PSC), 
p r o m o v e u 
m u d a n ç a s 
no primeiro 
escalão do es-
tado em meio 
às investiga-

ções na cúpula do Poder Execu-
tivo e ao afastamento de Wilson 
Witzel (PSC). Alguns órgãos do 
governo foram extintos e incorpo-
rados a secretarias já existentes.

Entre as alterações está a exo-
neração do secretário de Educa-
ção, Pedro Fernandes, em prisão 
domiciliar desde a semana passa-
da, determinada nesta quarta-fei-
ra (16). Veja abaixo na reportagem 
as principais mudanças.

O próprio Castro foi alvo de 
busca e operação na Operação Tris 
Idem, que afastou Witzel e apura 
desvios na Saúde.

Em outra operação, que inves-

O
tiga corrupção na Assistência So-
cial, um empresário afirma que 
Castro recebeu propina. Ele nega 
as irregularidades.

Secretaria de Educação
Pedro Fernandes: era secretá-

rio da pasta até a semana passada, 
quando foi preso na Operação 
Catarata. Ele é suspeito de desviar 
verbas da Assistência Social na 
época em que foi secretário de Sér-
gio Cabral (MDB) e Luiz Fernando 
Pezão (MDB). A exoneração foi pu-
blicada nesta quarta (16).

O novo titular ainda não foi 
anunciado. Segundo "O Globo", 
o convite foi feito a Comte Bit-
tencourt, ex-deputado estadual 
e ex-candidato a vice-prefeito na 
chapa de Eduardo Paes (DEM). O 
G1 tentou contato com o ex-parla-
mentar, mas não obteve resposta.

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Leonardo Rodrigues: entre-
gou sua carta de exoneração do 

Governador em exercício 
do RJ promove mudanças 
no primeiro escalão

Cláudio Castro em reunião com o secretariado em 31 de agosto

cargo de secretário na terça (15). 
Ele é citado pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF) como um 
dos integrantes do esquema de 
desvio de verba pública.

O ex-secretário de Saúde Edmar 
Santos afirma que o empresário 
José Carlos de Melo pagava uma 
mesada a Leonardo Rodrigues. O 
ex-secretário esteve ao menos 5 
vezes na casa do empresário, de 
acordo com documentos da porta-
ria do imóvel. Leonardo Rodrigues 
nega qualquer irregularidade.

Maria Isabel de Castro de Sou-
za: a nova secretária é doutora em 
Odontologia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Foi subsecretária de Ciência e Tec-
nologia e presidente da Faperj.

Secretaria das Cidades
Juarez Fialho da Silva Junior: 

ex-secretário também foi exone-
rado nesta quarta. Ele é tesoureiro 
do PSC e, segundo o Ministério 
Público Federal, dono de uma em-
presa offshore que supostamente 

foi usada para ocultar dinheiro 
ilícito do grupo comandado pelo 
presidente nacional do PSC, Pastor 
Everaldo. O pastor também está 
preso.

Uruan Cintra de Andrade: 
novo secretário foi nomeado 
nesta quarta. É engenheiro for-
mado pela Universidade Gama 
Filho, trabalhou na Telerj, no 
Detran e foi presidente do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Rio de 
Janeiro (DER-RJ).

O novo secretário de Polícia Ci-
vil, o delegado Allan Turnowski, 
realizou mudanças no departa-
mento e nomeou novos nomes 
para assumir os cargos, como 
publicado, na noite desta terça-
-feira, no Boletim da Polícia Ci-
vil. O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro (PSC), 
trocou o comando da Secretaria 
de Polícia civil na segunda-feira.

O delegado Antônio Ricardo 
Nunes, chefe do Departamento 
Geral de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHGPP), responsável 
pela investigação do assassinato 
da vereadora Marielle Franco e 
do motorista Anderson Gomes 
deixou o cargo. Antônio foi des-
locado para o Departamento Ge-
ral de Gestão de Pessoas (DGGP). 
Nunes será substituído pelo de-
legado Roberto Cardoso, até en-
tão lotado na 27ª DP (Vicente de 
Carvalho), na Zona Norte.

O delegado Giniton Lages, que 
estava lotado na 16ª DP (Barra da 
Tijuca), assume o departamento de 
Polícia Civil na Baixada Fluminen-
se. O subsecretário operacional da 
Polícia Civil, Felipe Curi, assume o 
Departamento Geral de Polícia Es-
pecializada (DGPE).

A delegada Valéria Aragão, até 
então na 12ª DP (Copacabana) as-
sume a Subsecretaria de Gestão 
Administrativa. Já o delegado An-
tenor Lopes, que atuava na 14ª DP 
(Leblon) agora assume o Departa-
mento Geral de Polícia da Capital. 

Flávio Porto, da Delegacia 
Fazendária, agora assume o De-
partamento de Combate à Cor-
rupção, ao Crime Organizado e 
Lavagem de Dinheiro. 

Allan Turnowski assumiu o 
comando da Polícia Civil no lugar 
do delegado Flávio Brito. O novo 
secretário está na corporação 
desde o concurso de 1997. Ele já 
foi chefe de Polícia Civil entre 
2009 e 2011. Até então, era o dire-
tor-geral de Polícia da Capital.

'Aumentou o preço do ovo também, né? É 
lei da oferta e da procura', diz Bolsonaro

Novo secretário faz mudanças na Polícia Civil 
e altera delegado que investiga caso Marielle

O presidente Jair Bolsonaro 
comentou nesta quarta-feira 
(dia 16) que o preço do ovo tam-
bém subiu no Brasil, a exemplo 
do que ocorreu com o arroz, 
e creditou o aumento à lei da 
oferta e procura. Ele conversava 
com apoiadores na saída do Pa-
lácio da Alvorada, pela manhã, 
quando um deles disse ser da 
"capital do ovo", Bastos (SP), o 
município que tem a maior pro-
dução de ovos do país.

Aumentou o preço do ovo 
também, né? — perguntou o 
presidente, sorrindo. — Mas, pô, 
é lei da oferta e da procura. É 
igual o arroz, a partir do final de 
dezembro começa uma colheita 

grande de arroz, daí normaliza o 
preço. Eu não posso é começar a 
interferir no mercado. Se interfe-
rir, o material some da prateleira, 
daí fica pior — complementou.

Na sequência, Bolsonaro pe-
diu que os interlocutores des-
sem "uma olhadinha como é 
que está indo a Argentina", para 
comparar a situação do país vizi-
nho com a do Brasil.

— Não vou fazer crítica à Ar-
gentina aqui, mas dá uma olha-
dinha como é que tá indo lá. 
Quem tem um amigo lá, manda 
enviar imagem pra você o que 
tá acontecendo. A opção errada 
na política, muitas vezes, o que 
pode acontecer — disse.

Novo secretário de Polícia Civil, o delegado Allan Turnowski

O presidente Jair Bolsonaro ficou incomodado com a repercussão das medidas em estudo

Foto: Divulgação

Foto: Marcos Correa

Confira como ficam principais 
cargos na Polícia Civil:

Departamento Geral de Polícia 
da Capital: Antenor Lopes

Departamento Geral de Polícia 
Especializada (DGPE): Felipe Curi

Departamento Geral de Polícia 
da Baixada Fluminense: Giniton 
Lages

Departamento Geral de Polícia 
do Interior: Pedro Medina

Departamento Geral de Homi-
cídios e Proteção à Pessoa: Roberto 
Cardoso

Departamento de Combate à 
Corrupção, ao Crime Organizado e 
Lavagem de Dinheiro: Flávio Porto

Subsecretaria de Inteligência 
da Polícia Civil: Fernando Albu-
querque
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governador 
a f a s t a d o 
Wilson Wit-
zel teria sido 
c o o p t a d o , 
antes das 
eleições de 
2018, para 
se tornar “o 
novo ros-
to” de uma 

organização criminosa acusa-
da de aparelhar o estado para 
desviar cerca de R$ 50 milhões 
em contratos, segundo o Mi-
nistério Público Federal (MPF). 
A história de como a candida-
tura do então juiz federal foi 
supostamente orquestrada 
pela quadrilha é contada num 
depoimento prestado ao Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
pelo empresário Edson Torres, 
apontado como operador fi-
nanceiro do grupo.

Segundo Torres, o grupo 
teria se infiltrado na política 
fluminense no fim dos anos 
1990. A quadrilha também te-
ria participado da campanha 
de Sérgio Cabral, mas foi su-
postamente traída pelo ex-go-
vernador, que, de acordo com 
o delator, não cumpriu acor-
dos. Após um período de afas-
tamento do Palácio Guanaba-
ra, a organização, diz o MPF, 
usou seu poder econômico 
para fazer de Witzel o novo go-

O
vernador do Estado do Rio.

Em seu depoimento, Torres 
contou que, anos após per-
der negócios com o estado, 
conseguiu contratos com o o 
Hospital Universitário Pedro 
Ernesto. Foi nesse período 
que teria conhecido o futuro 
secretário de Saúde de Witzel, 
Edmar Santos. Ele era o dire-
tor da unidade e recebia 10% 
do valor pago para a empresa 
Magna e 15% do total repassa-
do à Verde, prestadoras de ser-
viços que pertenciam a Torres. 
O próprio Edmar confirmou 
isso, em delação premiada.

Com o avanço da Operação 
Lava Jato no Rio e a desarti-
culação da quadrilha chefia-
da por Cabral, velhos atores 
de esquemas de corrupção se 
mobilizaram para voltar ao 
poder. Para essa empreitada, 
teriam escolhido Witzel, no 
primeiro semestre de 2017.

Registro em celular
Torres disse a procuradores 

que foi convidado pelo Pastor 
Everaldo, presidente nacional 
do PSC, a participar de uma 
reunião com Witzel na sede 
do partido, no Centro. Um re-
gistro extraído do celular do 
então juiz, anexado à denún-
cia do MPF, mostra que o en-
contro ocorreu em 10 de abril 
de 2017. Após a conversa, Tor-

Está no Diário Oficial 
desta quarta-feira (16): 
o governador em exercí-
cio,  Cláudio C astro (PSC), 
afastou por 15 dias,  e não 
exonerou, o secretário de 
Educação, Pedro Fernan-
des,  preso na última sex-
ta-feira na segunda fase 
da Operação C atarata,  da 
Polícia Civil.

Ontem, o desembarga-
dor Antonio Ibrahim, do ór-
gão especial do Tribunal de 
Justiça do Rio, decidiu que 
toda a investigação que re-

sultou na prisão deve sair 
da primeira instância e 
passar a tramitar no órgão 
especial do TJ, justamente 
por Pedro ocupar uma se-
cretaria de estado.

É bom lembrar ainda 
que Cláudio Castro é ci-
tado no mesmo processo, 
embora não seja um dos 
investigados.

Durante os 15 dias de 
afastamento, Cláudia Lasry 
Martins, subsecretária exe-
cutiva, assume a Secretaria 
estadual de Educação.

Delator conta como teria sido encontro 
que definiu que Witzel seria o candidato a 
governador de suposto grupo criminoso

Cláudio Castro afasta Pedro Fernandes 
da Secretaria de Educação por 15 dias

Witzel, durante um de seus compromissos de campanha em 2018, antes das eleições

res e Everaldo teriam percebi-
do a necessidade de “dar um 
conforto e segurança financei-
ra” para Witzel, caso ele abrisse 
mão da magistratura e perdes-
se as eleições.

Torres acrescentou que, em 
conversa com seu grupo, ficou 
decidido que Witzel receberia 
R$ 1 milhão para se manter por 
dois anos, se saísse derrotado 
das urnas. O montante efetiva-
mente pago, segundo ele, foi R$ 
980 mil, em espécie. A entrega 
teria sido feita em parcelas, e 
Torres afirmou que, para a qui-
tação da última, teve um encon-
tro com Witzel e Everaldo numa 
sala comercial do Centro. Ele 
disse que o futuro governador 
levou uma bolsa, na qual teria 
colocado maços de R$ 50 mil.

Viagem suspeita
Witzel teria continuado a 

receber propina do grupo após 
eleito. Além de dar dinheiro 

a autoridades, a organização 
criminosa usava uma agência 
de turismo para fazer agrados 
a políticos. Witzel e a família 
embarcaram para a Disney no 
último réveillon, viagem que é 
investigada pelo MPF.

O que dizem os citados
O governador afastado, Wil-

son Witzel, se posicionou por 
meio de nota:

"Mais uma vez, trata-se de 
um vazamento de processo 
sigiloso para me atingir politi-
camente. Reafirmo minha ido-
neidade e desafio quem quer 
que seja a comprovar um cen-
tavo que não esteja declarado 
no meu Imposto de Renda, 
fruto do meu trabalho e com-
patível com a minha realidade 
financeira. Todo o meu patri-
mônio se resume à minha casa, 
no Grajaú, não tendo qualquer 
sinal exterior de riqueza que 
minimamente possa corrobo-

rar essa mentira. O único di-
nheiro ilícito encontrado, até 
agora, estava com o ex-secretá-
rio Edmar Santos."

A defesa do Pastor Everaldo 
também emitiu uma nota:

"A defesa do Pastor Everaldo 
esclarece que, desde o dia 28 de 
agosto, vem solicitando reiteradas 
vezes acesso à íntegra da investiga-
ção e da delação que embasaram a 
prisão, considerada desnecessária, 
uma vez que o Pastor sempre es-
teve à disposição das autoridades. 
No entanto, até o momento, a de-
fesa não obteve êxito, razão pela 
qual não comentará vazamentos 
parciais de processo que corre em 
segredo de Justiça. O Pastor Eve-
raldo reitera sua confiança na Jus-
tiça e na sua libertação".

Edmar Santos afirmou que 
não se manifesta sobre casos 
sob seu patrocínio.

Os demais citados não se 
pronunciaram.

O secretário de Educação, Pedro Fernandes

 Foto: Reprodução / Facebook
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sargento da 
PM Wainer 
Teixeira Ju-
nior, conde-
nado por che-
fiar a milícia 
que domina 
Maricá, na Re-
gião Metropo-
litana do Rio, 
c o n s e g u i u 

um habeas corpus, foi solto e quer 
ser vereador do município. No úl-
timo dia 2 de março, Teixeira rece-
beu uma pena de cinco anos e três 
meses de prisão da juíza Roberta 
dos Santos Braga, da 2ª Vara Cri-
minal de São Gonçalo, pelo crime 
de constituição de milícia privada. 
Apenas três semanas depois, o sar-
gento foi beneficiado por uma de-
cisão do desembargador Roberto 
Távora, que determinou sua soltu-
ra. No fim de julho, o agente, já fora 
da cadeia, apresentou candidatura 
a vereador de Maricá pelo PSD.

Na decisão que libertou o sar-
gento, o desembargador citou a 
pandemia de coronavírus, que 
estava em seu início no Brasil, e 
defendeu que o Judiciário deve-
ria, "sem colocar em risco a socie-
dade ou a boa marcha processua,l 
buscar, dentro dos parâmetros 
legais, afastar do cárcere aqueles 
já em condição de ficarem soltos". 
A decisão foi mantida em agosto 
pela 7ª Câmara Criminal. Mesmo 
condenado, ele segue na Polícia 

O
Militar, lotado na UPP Chatuba. O 
agente, no entanto, só pode rea-
lizar atividades burocráticas por 
decisão da Justiça.

Após a soltura, Teixeira entrou 
em campanha: sua pré-candida-
tura já tem site oficial e até um 
slogan, "O respeito voltou! Chama 
e confia". Aos eleitores, o sargento 
se apresenta como um "homem 
de bem": "Meu pai me ensinou a 
ser homem de bem e transmito 
isso para os meus filhos através do 
meu exemplo de vida", diz um tex-
to publicado no site.

Segundo a denúncia do Mi-
nistério Público que culminou na 
condenação do sargento, a milícia 
comandada por Wainer matou 
desafetos, traficantes e usuários 
de drogas para controlar vários 
bairros de Maricá, como Inoã e Itai-
puaçu. Em setembro de 2018, por 
exemplo, o sargento deu ordem 
para matar antigos comparsas, 
“acusando-os de traição por não 
repassarem o dinheiro arrecadado 
com a segurança durante a prisão”.

A investigação da Polícia Civil 
revela que, na época em que pas-
sou a chefiar o grupo paramilitar, 
Teixeira dava expediente uma 
das unidades do Patrulhamento 
Tático Móvel (Patamo, no jargão 
policial) do 12º BPM (Niterói) res-
ponsáveis justamente pelo policia-
mento de Maricá.

A quadrilha também tem o 
controle de condomínios do pro-

Sargento da PM condenado por 
chefiar milícia é solto pela Justiça e 
apresenta candidatura a vereador

Sargento era chefe da Patamo de Maricá

grama “Minha casa, minha vida” 
na cidade. Em março de 2018, cin-
co jovens foram executados den-
tro de um dos conjuntos. De acor-
do com a investigação da polícia, 
João Paulo Firmino, comparsa de 
Wainer preso pelos crimes, gritou 
para moradores antes dos dispa-
ros: “Entra todo mundo, aqui é a 
milícia, vou acabar com a bagun-
ça do condomínio”.

Além de lucrar com a cobrança 
de taxas de segurança a comer-
ciantes, a milícia comandada por 
Wainer também explora o serviço 
de vigilância e segurança privada: 
desde 2012, o sargento é dono da 
empresa Equipe W — uma refe-
rência à inicial do seu nome — que 
presta serviço de “monitoramen-
to 24 horas, câmeras com sensor 
de presença e alarmes”. De acordo 
com a investigação, a empresa do-
mina o mercado porque explora 
suas concorrentes: o grupo “cobra 
20% do valor arrecadado por se-

guranças avulsos em localidades 
onde a segurança irregular não é 
fornecida diretamente pela milí-
cia, como Inoã e Itaipuaçu”.

Apesar de se dizer implacável 
com "marginais", Wainer responde 
a outro processo, em que é acusado 
de receber propina do tráfico, quan-
do servia no 7º BPM (São Gonçalo), 
até 2016. Na época, o sargento era 
um dos agentes lotados na base da 
PM no Jardim Catarina, denuncia-
dos pelo MP, após investigação da 
Delegacia de Homicídios (DH) de 
Niterói, por receber R$ 7,5 mil men-
sais para deixar de coibir o tráfico.

A pretensão política do sargen-
to não é recente: em 2012, ele foi 
candidato a vereador em Maricá, 
mas recebeu 171 votos e não foi 
eleito. Quatro anos depois, tentou 
concorrer novamente ao mesmo 
cargo, mas foi considerado “inap-
to” pelo Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE-RJ) por não ter prestado 
contas de sua campanha anterior. 

Mesmo sem poder participar do 
pleito, o rosto do sargento não 
saiu dos santinhos que circula-
ram pela cidade: cartazes com o 
rosto do PM, a inscrição “Wainer 
indica” e candidatos a prefeito e 
vereador podiam ser vistos em 
Maricá durante as eleições de 
2016. Os dois postulantes indica-
dos pelo agente foram eleitos.

Questionada sobre o motivo 
de o agente seguir na corporação 
mesmo condenado, a PM afirmou 
que "há um procedimento apura-
tório tramitando na Corregedoria 
da corporação" contra o sargento. 
Já o advogado de Teixeira, Daniel 
Rodrigues da Silva, em nota, afir-
ma que o PM "foi acusado injusta-
mente, o que já restou comprova-
do ao longo do processo uma vez 
que não há prova alguma contra o 
mesmo salvo a citação ao nome 
do mesmo em ligações telefôni-
cas de terceiros ainda obtidas de 
forma irregular".

Uma tentativa de assalto e 
uma reação brusca culminou 
na morte do comerciante por-
tuguês João Batista Ribeiro, 
de 67 anos, na noite desta ter-
ça-feira, dia 16, no bairro Jar-
dim Anhangá, em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se. Morando no Brasil há mais 
de 40 anos, o idoso foi morto 
com seis tiros quando che-
gava na porta de casa, após 
voltar de um dia de trabalho, 
na papelaria que mantinha 
em Santa Cruz da Serra, sub-
-bairro de Caxias. Por causa 
da violência na região, o em-
presário pensava em voltar 
para Portugal. No entanto, ele 

acabou sendo vítima daquilo 
que ele mais temia.

Segundo testemunhas, 
após deixar a filha e o genro 
em casa, João Batista seguiu 
para casa, na Rua Narcisa 
Amália. Porém, antes de che-
gar em sua residência, por 
volta das 20h, três homens 
armados e a pé o abordaram 
e ordenaram que ele saísse 
o veículo. O empresário ten-
tou reagir, mas acabou sen-
do baleado.

— Quem viu a cena contou 
que ele lutou com os ban-
didos. Eu acredito que eles 
estavam drogados e por isso 
atiraram e mataram o meu tio 

Comerciante português morre 
após reagir a uma tentativa de 
assalto em Duque de Caxias

O comerciante português João Batista Ribeiro, de 67 anos, morava no Brasil há 40 anos 

Wainer já começou pré-campanha

— diz Carlos Augusto Ribeiro, 
sobrinho de João Batista.

O idoso chegou a ser leva-
do para o Posto Médico do 
Parque Equitativa, mas não 
resistiu aos ferimentos. De 
acordo com as investigações, 
quase todos os seis disparos 
que acertaram a região da bar-
riga do comerciante. Após o 
crime, os bandidos levaram 
o veículo, o celular e mais R$ 
400 em espécie. João Batista, 
que era casado e tinha uma 
filha, pretendia deixar o país 
ainda neste ano.

— O meu tio nos criou e era 
uma pessoa querida no bair-
ro. Mas com muito medo da 
criminalidade, ele já estava 
querendo voltar para Portu-
gal para rever seus familiares 
e descansar — contou Carlos 
Augusto, que completa:

Foto: Arquivo Pessoal

— Ele acabou sendo vítima 
de algo que ele temia muito.

O corpo do comerciante foi 
levado para o Instituto Médico 
Legal (IML) de Duque de Caxias. 
O enterro de João Batista será na 

tarde desta quarta-feira no Cemi-
tério Nossa Senhora de Fátima, 
em Jardim Imbarie. A Delegacia 
de Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) investiga o caso. 
Até agora ninguém foi preso.
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R e p u b l i -
canos de 
Nova Igua-
çu realizou 
na noite 
desta se-
g u n d a - f e i -
ra (14) a 
Convenção 
P a r t i d á r i a 

com o lançamento oficial da 
candidatura à prefeitura de 
Nova Iguaçu da deputada 
federal Rosangela Gomes e 
de seu vice, Thiago Rachid. 
Com a presença do presiden-
te estadual do Republicanos, 
Luís Carlos Gomes, o partido 
também homologou a candi-
datura dos 17 pré-candidatos 
para a Câmara de Vereadores 
de Nova Iguaçu. O Republi-

O
canos, que não se coligou 
com nenhum outro partido, 
terá o apoio do grupo Bolso-
narista “Aliança pelo Brasil”, 
de seu vice, que embarcou 
nessa luta ao lado de Rosan-
gela Gomes por uma Nova 
Iguaçu melhor.

Estiveram presentes na 
Convenção Municipal: os de-
putados federais Jorge Braz 
e Márcio Labre; os deputa-
dos estaduais, Alana Passos, 
Anderson Moraes, Carlos 
Macedo e Daniel Librelon; 
a pré-candidata à prefeitura 
de Mesquita, Dra. Thayan-
na e seu pré-candidato a 
vice, Major Luiz Alberto; o 
vereador do Rio de Janeiro, 
Inaldo Silva; a pré-candi-
data a vereadora do Rio de 

Republicanos lança a candidatura da 
deputada Rosangela Gomes e thiago 
rachid para a Prefeitura de Nova Iguaçu

Rosangela Gomes e de seu vice, Thiago Rachid

Janeiro, Rogéria Bolsonaro; 
o empresário e amigo Mario 
Mentrop, o pré-candidato 
a prefeito de Itaguaí, Alex 
Magrão e seu vice Wladimir 
Quintanilha; o pastor da Igre-
ja Universal de Nova Iguaçu, 
Paulo Neto; e o Jornalista 
Mauro Vasconcelos.

Estão abertas as inscri-
ções para o programa De-
cola Jovem, curso de em-
preendedorismo on-line e 
gratuito que tem como obje-
tivo capacitar jovens de 18 a 
35 anos. As aulas vão acon-
tecer no mês que vem.

Depois de participar do cur-
so, os participantes terão um 
acompanhamento de 90 dias 
para assegurar a continuida-
de do negócio. Método que 
será aplicado, o By Necessity 
foi criado pelo Instituto Be-
souro e usa a vivência de cada 

participante para a criação e 
manutenção de um negócio 
com baixo custo — a cada dez 
alunos, sete abrem negócio, 
ou seja, o programa tem uma 
taxa de 70% de conversão.

Ao todo, serão 11 etapas. 
Depois delas, o empreende-
dor estará pronto para tirar o 
negócio do papel. Durante as 
atividades, são abordados te-
mas como produto e serviço, 
ações de divulgação, pesquisa 
de mercado, projeção de ven-
das e fluxo de caixa.

Segundo o criador da me-

Cadastro Para Acesso à Lei Aldir Blanc Encerra 
No Próximo Sábado (19) Em Nilópolis

Curso Capacita Empreendedores Em Nilópolis
A Secretaria de Cultura de 

Nilópolis informa que todos 
os artistas locais de cultura 
como: produtores, técnicos e 
demais participantes da rede 
produtiva tem até o próximo 
sábado (19) para se cadastra-
rem e garantirem acesso à 
Lei Aldir Blanc.

A Lei Aldir Blanc (Lei 
nº14.017/2020) foi sanciona-
da dia 29 de junho pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, com ob-
jetivo de destinar recursos do 
Fundo Nacional de Cultura 
para a classe artística, como 

auxílio emergencial para ar-
tistas, no período de pande-
mia. Ao todo, os recursos so-
mam o valor de R$ 3 bilhões 
de reais a serem distribuídos 
entre o Distrito Federal, Esta-
dos e Municípios.

Aos municípios, o crité-
rio de divisão a ser utiliza-
do será similar ao Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), isto é: 80% propor-
cional à população munici-
pal e os demais 20% serão 
destinados a editais e prê-
mios para o setor cultural.

Ao todo, serão 11 etapas. Depois delas, o empreendedor estará pronto para tirar o negócio do papel

Produtores, técnicos e demais participantes da rede produtiva tem até o próximo sábado (19) para se cadastrarem

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

todologia e presidente do 
Instituto Besouro, Vinicius 
Mendes Lima, empreender 
é uma alternativa para en-
frentar a crise aprofundada 
pela pandemia da Covid-19. 
“A crise não começou com a 
Covid-19, mas com certeza fi-
cou ainda mais preocupante. 
O Decola Jovem tem a missão 
de empoderar e capacitar a 
nossa juventude por meio do 
empreendedorismo, o que ga-
rante mais preparo para que 
a pessoa possa enfrentar esse 
cenário difícil”, afirma.



Foto: Divulgação

Quinta-Feira 17 de Setembro de 2020 

POLÍTICA 7

Na
tá

lia
Na

tá
lia

#TrancaOsDentesEVaiPraCima!

@VANINHAASSESSORIA 

Ex-atriz da novela Carrossel 
faz entrevista internacional 
pela Amazon

Selfie com os artistas aniversariantes

Jaque Sobrinho no 
Cariocou, do SBT

A Digital Influencer Ja-
que Sobrinho, que tem 
mais de quase 5 milhões de 
seguidores, estará neste sá-
bado (19) no programa Ca-
riocou, do SBT. Ela vai falar 
sobre sua carreira, experi-
ências, comportamento e 
muito mais!

O programa Cariocou co-
meça às 12h30

na Zimerman, atriz que viveu a personagem Marcelina 
Guerra na novela infantil Carrossel, do SBT, lançou essa 
semana, na segunda-feira (16), a entrevista com atriz Me-
gan Stott ,da nova série Little Fires Everywhere, produzi-
da pela Amazon Prime.

Além das entrevistas internacionais, que ela têm feito à 
convite de algumas plataformas de streaming, Ana também 
está trabalhando em sua carreira musical. No novo projeto Zi-
merman, ela está apostando em um pegada mais pop e trará 
no novo álbum canções em inglês.

“Fico muito feliz em poder entrevistar artistas mundial-
mente reconhecidos, como Brie Larson, Ansel Elgort, Megan 

Stott e tantos outros. Minha carreira como atriz e apresentadora na TV e a experiência de 
poder morar em Los Angeles para estudar atuação foram fundamentais para esta nova 
fase na minha vida e também para projetos futuros, seja com entrevistas internacionais, 
seja na minha carreira musical”, disse Ana em entrevista ao jornalista Léo Dias.

 

A



goleiro Die-
go Alves 
testou ne-
gativo no 
novo exame 
de Covid-19, 
realizado na 
terça-feira 
pelo Fla-
mengo. Ape-
sar de estar 

recuperado da enfermidade, o 
jogador não viajou com o elen-
co para o Equador, onde a equi-
pe enfrenta Independiente del 
Valle e Barcelona de Guayaquil 
pela Libertadores.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
Diego Alves ainda se recu-

pera de uma lesão no ombro. 
Por isso, o próprio Flamengo 
se antecipou e decidiu, an-
tes mesmo do resultado do 
novo teste, que o goleiro não 
viajaria com o grupo. Ele se-
gue em tratamento no Rio de 
Janeiro e retomará gradual-
mente as atividades a partir 
de quinta-feira.

O jogador foi diagnosticado 
com Covid-19 no dia 4 de se-
tembro. A partir de então, ficou 
isolado em casa e recebeu apoio 
do clube para seguir o trata-
mento no ombro, com equipa-

Fora de viagem para a Libertadores, Fora de viagem para a Libertadores, 
Diego Alves testa negativo em Diego Alves testa negativo em 
novo exame de Covid-19novo exame de Covid-19

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Diego Alves, goleiro do Flamengo
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mentos e orientações dos pro-
fissionais rubro-negros. Agora, 
poderá dar sequência à recupe-
ração no Ninho do Urubu.

O Flamengo chegou na ma-
drugada desta quarta-feira em 
Quito, onde enfrenta o Inde-
pendiente del Valle na quin-

ta-feira, às 21h (de Brasília). 
Depois, o time volta a campo 
no dia 22, contra o Barcelona, 
em Guayaquil.

LINK DA VOTAÇÃO NO SITE: ABRE.AI/BYGS

u me chamo Natália Danie-
la, tenho 26 anos, sou natu-

ral de Divinópolis/MG, mais 
moro em Barbacena/MG. 

sou estudante, autônoma, 
adestradora de cães e modelo 

fotográfica.
Sou uma das candidatas à 

musa do bra- sileirão pelo Vasco da Gama.
Eu já participei de dois concursos de beleza 

miss quando mais nova, mais para ser musa e a 
nível nacional é a primeira vez.

Eu resolvi me inscrever ao Musa do Bra-
sileirão 2020 porque é um sonho de adoles-
cência e eu estou tendo a chance de realizar 
atualmente. Eu conheço o concurso desde da 
época da TV do Luciano Huck e desde então 
tive esse sonho em mim.

Eu estou cuidando do meu corpo, treinando 
em academia para ficar com um corpo bacana 
para o desfile de biquíni que vai acontecer no 
começo de outubro, cuidando da minha pele 

com receitas caseiras, cuidando do meu cabelo 
no salão com reconstrução capilar e hidratação, 
e o principal: cuidando da minha saúde mental 
para as críticas e comentários ruins que recebo 
na internet. Estou fazendo o que eu sempre faço 
em questão de estética e auto cuidado, depila-
ção, unhas, sobrancelha, dentre outras coisas.

A minha paixão pelo Vasco começou na ado-
lescência aos 13 anos. Um amigo me falou do 
time e eu simplesmente fiquei encantada com a 
história. Foi amor a primeira vista sabe?

Eu falo que nao fui eu que escolhi o Vasco, 
foi ele que me escolheu.

Vasco da Gama tem uma história linda e trás 
orgulho aos torcedores. Foi o primeiro time que 
teve jogador negro na história do futebol brasi-
leiro, motivo de orgulho para todos.

A primeira fase de seleção do concurso é 
quando a candidata se inscreve e eles analisam 
o perfil. Analisando o perfil da candidata, já co-
meça a participação da mesma.

A seleção das candidatas vai ser em outubro.
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WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/CANDIDATA/
NATÁLIA.DANIELA

Para votar em Natália Daniela, basta acessar o link 
e clicar em curtir abaixo da foto principal:
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