
VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      

Política

Violência

Operação Lava- Jato no Operação Lava- Jato no 
Rio denuncia Wassef por Rio denuncia Wassef por 
desvios na Fecomérciodesvios na Fecomércio

GERAL

Pág 3

Pág 7

R$1

jornalpovo.com.br

SABADO 26 A 
SEGUNDA 28 DE 
SETEMBRO DE 2020 
ANO V -Nº2565

O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!

Por falta de água, 
hospitais recorrem a 
carros-pipa; Cedae faz 
reparo emergencial

O PM Leandro Alves matou a mulher, Priscilla da Veiga Freitas, e foi autuado em flagrante por feminicídio

Pág 4

VIOLÊNCIA

CORONAVÍRUS

POLÍTICA

Pág 4

Pág  2

Justiça determina que 
Coaf e Receita sejam
informados sobre transação 
milionária de Romário

Rio chega ao 8º dia seguido 
de aumento na média 
móvel de mortes e capital 
ultrapassa 100 mil casos

Pág 5

PM é suspeito dePM é suspeito de
matar a mulher ematar a mulher e
atirar contra os sogros, atirar contra os sogros, 
em São Gonçaloem São Gonçalo

An
ah

i
An

ah
i R

ie
g

o

Pág 7G
AT

A
G

AT
A  

D
O

D
O



POLÍTICA2

INFORMAÇÕES DE NOTÍCIAS DO POVO
TEL: 3589- 5684             96445-2041TEL: 3589- 5684             96445-2041

Expediente

CNPJ: 18.504.042/0001-25
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
COSELHO EDITORIAL: Rogério Sant'Ana/Antônio Elias Filho/Ernesto da Sialva
DIRETOR DE MÍDIAS: Danilo Santos
DIRETOR DE MARKETING: Antônio Elias Filho

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

Sabado 26 a Segunda 28 de Setembro de 2020

4.023.789 4.667.384 106.678 259.488
18.166140.040

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19: Foto: Brenno Carvalho 

Estado do 
Rio regis-
trou 129 
mortes e 
1.503 novos 
casos do 
novo coro-
navírus nas 
últimas 24 
horas, de 
acordo com 

os dados divulgados nesta 
sexta-feira pelo governo es-
tadual. Ao todo, são 18.166 
vítimas e 259.488 infectados 
pela Covid-19 desde o iní-
cio da pandemia, em março. 
Com a última atualização, há 
aumento pelo 8º dia seguido 
na média móvel de mortes, 
o que aponta para uma ten-
dência de crescimento no 
contágio da doença.

A média móvel agora 
passa a ser de 84 mortes e 
1.384 casos por dia. Há au-
mento de 29% na média de 
óbitos na comparação com 
as duas semanas anteriores, 
o que, por estar bem acima 
dos 15%, indica um cenário 
de crescimento no contágio 
da doença em território flu-
minense. A última grande 
sequência de aumento na 
média de mortes aconteceu 
entre os dias 20 e 31 de agos-
to, quando o crescimento 

O
variou entre 20% e 89% nes-
tas 12 datas.

A média móvel de 7 dias 
faz uma média entre o nú-
mero de mortes do dia e dos 
seis anteriores. Ela é com-
parada com média de duas 
semanas atrás para indicar 
se há tendência de alta, esta-
bilidade ou queda. O cálculo 
é um recurso estatístico para 
conseguir enxergar a ten-
dência dos dados abafando o 
"ruído" causado pelos finais 
de semana, quando a noti-
ficação de mortes se reduz 
por escassez de funcionários 
em plantão.

A análise dos dados foi 
feita a partir do levantamen-
to do consórcio de veículos 
de imprensa formado por O 
GLOBO, Extra, G1, Folha de 
S.Paulo, UOL e O Estado de 
S. Paulo, que reúne informa-
ções das secretarias estadu-
ais de Saúde.

Capital tem mais de 100 
mil infectados desde março

A capital, que continua 
sendo o epicentro da pande-
mia no estado, ultrapassou 
nesta sexta-feira a marca 
dos 100 mil casos diagnos-
ticados e registrados pelas 
secretaris municipal e esta-
dual de Saúde. Desde março, 

Rio chega ao 8º dia seguido de 
aumento na média móvel de mortes 
e capital ultrapassa 100 mil casos

são 10.793 mortes e 100.045 
infectados na cidade do Rio. 
Campo Grande é o bairro 
com mais vítimas e Copa-
cabana o reduto com mais 
casos confirmados do novo 
coronavírus.

As cidades com mais mortes 
pela Covid-19 no RJ são:

Rio de Janeiro - 10.793
Duque de Caxias - 702
São Gonçalo - 698
Nova Iguaçu - 589
São Joao de Meriti - 432
Niterói - 415
Campos dos Goytacazes- 

371
Belford Roxo - 290
Os municípios com maior 

acúmulo de casos confirma-
dos são:

Rio de Janeiro - 100.045

Niterói - 12.966
São Gonçalo - 12.065
Duque de Caxias - 9.486
Belford Roxo - 9.346
Macaé - 8.224
Volta Redonda - 6.611
Nova Iguaçu - 6.450
'No limite'
Há uma semana, quando 

foi divulgada última atuali-
zação sobre o Mapa de Ris-
co da Covid-19, o governo do 
estado, responsável pelo le-
vantamento, alertou que as 
Regiões Metropolitanas 1 e 2, 
que incluem a capital, Baixa-
da, Niterói, São Gonçalo, entre 
outras regiões populosas do 
estado, estão no limite para 
que retornem ao parâmetro 
de risco moderado (bandei-
ra laranja) da Covid-19. Hoje, 
ainda encontram-se com risco 

baixo (bandeira amarela), mas 
no próximo boletim, que deve 
ser divulgado na semana que 
vem, o cenário pode mudar.

Pela primeira vez, segundo 
o chefe de gabinete da Secre-
taria Extraordinária de En-
frentamento à Covid-19, Da-
nilo Klein, houve aumento de 
internações no município do 
Rio por Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) e, tam-
bém pela primeira vez, não 
houve queda sustentada de in-
ternações e de óbitos por coro-
navírus nas Regiões Metropo-
litanas 1 e 2, que concentram 
mais de 70% da população do 
estado. Esses indicativos, disse 
ele, são alertas de que os mo-
radores do Estado do Rio não 
podem relaxar nas medidas de 
isolamento social

Leblon: com a volta do sol e do calor, cariocas mais uma vez desrespeitaram as regras impostas pela prefeitura e foram às praias
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pós o atra-
so na ma-
n u t e n ç ã o 
anual feita 
pela Cedae 
no Sistema 
G u a n d u , 
que esta-
va prevista 
para acabar 
na noite 

de quinta-feira, hospitais e 
outros serviços essenciais, 
recorreram a um esquema 
especial com oferta de carros-
-pipa durante este período. A 
Cedae orienta que clientes 
que possuam sistema de re-
serva interna (cisterna e/ou 
caixa d’água) utilizem a água 
armazenada somente para 
tarefas essenciais. A previsão 
é de que o sistema seja nor-
malizado em até 48 horas. 

A
Técnicos da companhia 

estão realizando reparo na 
Elevatória Lameirão – con-
junto de equipamentos que 
bombeia água para os mu-
nicípios do Rio de Janeiro 
e Nilópolis. A elevatória já 
está operando com 75% de 
sua capacidade total e, com 
isso, já estão sendo recolo-
cadas em carga as adutoras 
que distribuem a água para 
os municípios citados, que 
permanecem com abasteci-
mento reduzido. A previsão 
é de que a elevatória opere 
em 100% da capacidade ain-
da nesta sexta-feira.

De acordo com a Cedae, 
como as bombas f icam lo-
calizadas a cerca de 64 
metros de profundidade, 
há maior complexidade 
na realização do reparo, e, 

Por falta de água, hospitais 
recorrem a carros-pipa; Cedae 
faz reparo emergencial

CEDAE realiza manutenção anual do guandu 

por isso,  o ser viço precisa 
ser feito de forma gradativa 
a f im de evitar o compro-
metimento da estrutura da 
unidade.

A estação do Guandu aten-
de aos seguintes municípios:

1. Rio de Janeiro
2. Duque de Caxias
3. São João de Meriti

4. Nova Iguaçu
5. Queimados
6. Mesquita
7. Nilópolis
8. Belford Roxo

A população brasileira dimi-
nuiu a adesão às medidas de 
isolamento social na primeira se-
mana de setembro, aponta a Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Covid (Pnad Covid-19) 
semanal divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) nesta sexta-feira. 
Aproximadamente 86,4 milhões 
de pessoas ficaram em casa e só 
saíram por necessidade básica na 
primeira semana de setembro, o 
equivalente a 40,9% da popula-
ção. O resultado representa cerca 
de 2,2 milhões de pessoas a me-
nos em distanciamento social em 
apenas uma semana.

A parcela da população que fi-
cou rigorosamente isolada somou 
37,3 milhões na primeira semana 
de setembro, 1,6 milhão de pesso-
as a menos em isolamento social 
em apenas uma semana.

Outros 5,9 milhões disseram 
que não adotaram qualquer tipo 
de restrição de contato em função 
da pandemia do novo coronaví-
rus na primeira semana de setem-
bro, 900 mil pessoas a mais nessa 
condição que na semana anterior.

Uma fatia de 80,7 milhões 
de pessoas declarou ter re-
duzido o contato social, mas 
continuou saindo de casa ou 

recebendo visitas, 3,6 milhões 
a mais que na semana anterior.

Na semana de 30 de agosto a 5 
de setembro, 9,9 milhões de pes-
soas, o equivalente a 4,7% da po-
pulação brasileira, apresentavam 
pelo menos um dos 12 sintomas 
associados à síndrome gripal in-
vestigados pela pesquisa: febre, 
tosse, dor de garganta, dificulda-
de para respirar, dor de cabeça, 
dor no peito, náusea, nariz entu-
pido ou escorrendo, fadiga, dor 
nos olhos, perda de olfato ou pa-
ladar e dor muscular.

Cerca de 2,4 milhões de pesso-
as procuraram estabelecimento 
de saúde em busca de atendi-
mento. Entre os que procuraram 
atendimento em hospital, 127 mil 
(18,9%) foram internados.

Governo libera entrada de estrangeiros 
em todos os aeroportos do país

Brasileiros reduziram adesão às medidas 
de isolamento social, segundo IBGE

O governo federal autorizou 
a entrada de estrangeiros, de 
qualquer nacionalidade, em 
todos os aeroportos do Brasil. 
A medida foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União desta quinta-feira 
e prorroga, por 30 dias, a res-
trição à entrada de estrangei-
ros “por rodovias, por outros 
meios terrestres ou por trans-
porte aquaviário.”

Em julho, o governo já havia 
liberado parcialmente a entra-
da de estrangeiros por via aé-
rea, mantendo a restrição nos 
aeroportos de Mato Grosso do 
Sul, da Paraíba, de Rondônia, 
do Rio Grande do Sul e do To-
cantins. Já no mês passado, a 
restrição atingiu os aeroportos 
nos estados de Goiás, Mato 
Grosso do Sul, do Rio Grande 
do Sul, de Rondônia, Roraima 
e do Tocantins.

Desde que os voos internacio-
nais e a entrada de estrangeiros 
por outras vias foram restringidos 
em março, em razão da pande-
mia da covid-19, o governo vem 
avaliando, mês a mês, as medidas 
que devem ser mantidas.

A entrada por estrangeiros 
por via aérea está permitida 
desde que obedecidos os re-
quisitos migratórios adequa-
dos à sua condição, inclusive 
o de portar visto de entrada, 
quando este for exigido. Aque-
les que vierem ao Brasil para 
viagem de curta duração, de 
até 90 dias, deverão apresen-
tar à empresa aérea, antes do 
embarque, comprovante de 
aquisição de seguro válido no 
Brasil, para gastos de saúde.

A portaria conjunta assi-
nada pela Casa Civil e pelos 
ministérios da Saúde, Infra-
estrutura, Justiça e Segurança 
Pública autoriza, excepcio-
nalmente, o estrangeiro que 
estiver em país de fronteira 
terrestre com o Brasil e preci-
sar atravessá-la para embarcar 
em voo de retorno a seu país 
de residência, a entrar com 
autorização da Polícia Fede-
ral e dirigir-se diretamente ao 
aeroporto. Para isso, deverá 
apresentar demanda oficial 
da embaixada ou do consu-
lado do seu país e os bilhetes 
aéreos correspondentes.

Brasileiros reduziram medidas de isolamento em setembro

 Foto:Gilvan de Souza 

Estudantes na escola
Na primeira semana de se-

tembro, o Brasil tinha cerca 
de 46 milhões de estudantes 
que frequentavam escolas ou 
universidades, mas 7,3 mi-
lhões deles (15,8% do total) 
não tiveram atividades esco-
lares. O resultado representa 
uma ligeira piora em relação 
à semana anterior, quando 
7,2 milhões de estudantes 
não tiveram atividades edu-
cacionais, diz a Pnad Covid 
do IBGE. Entre os 38 milhões 
de estudantes que tiveram 
atividades escolares na pri-
meira semana de setembro, 
25 milhões (65,6% deles) ti-
veram atividades em cinco 
dias da semana.
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governador 
em exercí-
cio do Rio, 
Cláudio Cas-
tro, nomeou 
os novos 
secretários 
e s t a d u a i s 
de Saúde e 
Educação. As 
respectivas 

nomeações do médico Carlos 
Alberto Chaves de Carvalho e 
do professor Comte Bittencourt 
foram publicadas numa edição 
extra do Diário Oficial na tarde 
desta sexta-feira. No mesmo do-
cumento, saíram a exoneração de 
Alex Bousquet, que deixa a pasta 
da saúde, e o decreto que tira da 
subsecretária executiva Claudia 
Lasry Martins a atribuição de res-
ponder interinamente pela Edu-
cação após exoneração de Pedro 
Fernandes, em 16 de setembro.

Com as duas trocas, Castro 
começa a dar cara nova ao go-
verno após a derrota do go-
vernador afastado Wilson 
Witzel na Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj), na últi-

O
ma quarta-feira, quando foi 
votado o impeachment.

Filiado ao Cidadania, antigo 
PPS, Comte foi deputado por 
quatro mandatos consecutivos, 
entre 2003 e 2018, e presidiu a 
comissão de educação da Alerj 
por 14 anos. Ele tem boa relação 
com os deputados estaduais e 
interlocução com servidores 
da Educação estadual. Ele tam-
bém foi sócio do Centro Univer-
sitário Plínio Leite, em Niterói. 
Na cidade da Região Metropo-
litana, foi secretário e vice-pre-
feito. Foi também em Niterói 
que Comte começou a vida po-
lítica, em 1992, cumprindo três 
mandatos de vereador e presi-
dente da Câmara.

Um dos primeiros desafios à 
frente da pasta será a definição 
de uma data para o retorno das 
aulas presenciais no estado. A 
volta às aulas nas escolas parti-
culares estava prevista para o dia 
14 deste mês, mas uma decisão 
da Justiça suspendeu o retorno 
dos estudantes. Na rede pública, 
as atividades seriam retomadas 
parcialmente no próximo dia 5 

Após derrota de Witzel, Castro 
nomeia novos secretários e dá 
cara nova ao governo do Rio

Os novos secretários da Saúde e da Educação nomeados por Cláudio Castro para o governo do Rio

de outubro, mas a data deve ser 
prorrogada mais uma vez.

— O Comte tem uma brilhante 
trajetória e contribuição relevante 
na área da Educação. Ele chega à 
nossa equipe para somar com sua 
expertise e perfil técnico — afir-
mou Cláudio Castro, após o acerto.

Ja Carlos Alberto Chaves de 
Carvalho é ex-diretor de hos-
pitais estaduais e da central de 
regulação de leitos. Ele já havia 
demonstrado interesse no cargo 
quando chegou, em um carro 
de aplicativo, na manhã desta 
sexta-feira, para o encontro com 
Castro, no Palácio Guanabara, 

Laranjeiras, Zona Sul do Rio. Na 
saída, Chaves disse que "não su-
porta corrupção" e que reconhe-
ce o valor da saúde pública para 
a população fluminense.

— O problema na saúde não 
é de agora. E quem me conhece 
sabe que eu eu não admito e não 
suporto a corrupção na Saúde. Eu 
venho de família muito humilde 
e sei onde dói, sei o valor do SUS 
para o cidadão da ponta. Saúde é 
uma área muito perigosa, o dinhei-
ro rola lá dentro. É um desafio, mas 
acho que será feito. Queria que fos-
se pelo amor, mas se não der, vai 
ser pela dor também — afirmou o 

médico, que deixou o Palácio Gua-
nabara também num carro de apli-
cativo e reclamando do calor.

Chaves é piloto de helicóptero 
e corre todo dia pela manhã. Cos-
tumava dar uma volta completa 
na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas 
hoje corre cerca de seis quilôme-
tros — atividade que não deixou 
cumprir nem antes da reunião 
desta sexta-feira. Ele nasceu no 
hospital do Iapetec (Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Empregados em Transportes e 
Cargas) fundado em janeiro de 
1948, hoje Hospital Federal de 
Bonsucesso (HFB).

A Justiça do Rio determinou 
que o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) e 
a Receita Federal sejam notifica-
dos sobre a transferência de R$ 
22 milhões em recebíveis feita 
pelo senador Romário (Pode-RJ) 
ao seu advogado e ex-assessor 
parlamentar Luiz Sérgio de Vas-
concelos Júnior. A transação fi-
nanceira do ex-jogador, suspeito 
de ocultar patrimônio para evi-
tar o pagamento a credores.

Além disso, uma cópia dos 
autos será enviada para a Pro-
curadoria da República no 
Distrito Federal, para que seja 
apurada a suposta prática de 
improbidade administrativa. 
Há a suspeita de que o senador 
tenha usado verba do gabinete 
para pagar serviços particula-
res de advocacia, já que Vas-
concelos, que o representa em 
dezenas de processos, foi seu 
assessor entre 2017 e 2019.

Caso haja desdobramentos 
na esfera penal, a juíza indica 
que poderá ser necessária a 
participação da Procuradoria-

-Geral da República (PGR) no 
caso. O repasse das informa-
ções foi efetivado a partir de 
um pedido do Ministério Pú-
blico do Rio (MP-RJ).

“Acolho a promoção do MP e 
determino que sejam extraídas 
cópias dos autos, devendo as 
mesmas serem encaminhadas 
para: o Ministério Público Federal 
do Distrito Federal, a fim de apu-
rar suposta prática de improbida-
de administrativa, o qual, após di-
ligências e análise mais acurada, 
poderá desmembrar a investiga-
ção para seara criminal, remeten-
do, então, à PGR; Considerando 

Operação Lava- Jato no Rio denuncia 
Wassef por desvios na Fecomércio

Justiça determina que Coaf e Receita sejam
informados sobre transação milionária de Romário

A  Operação Lava-Jato no 
Rio denunciou nesta sexta-
-feira o advogado Frederick 
Wassef, que defendia até me-
ses atrás a família Bolsonaro. 
Ele já tinha sido alvo de busca 
e apreensão a operação contra 
escritórios de advocacia acu-
sados de desviar R$ 151 mi-
lhões do Sistema S no início 
do mês. O mandado foi deter-
minado pelo juiz Marcelo Bre-
tas, da 7ª Vara Federal do Rio.

Wassef foi citado na delação 
do empresário Orlando Diniz, 
ex-presidente da Fecomércio. 
Ele e outras quatro pessoas 
foram denunciadas por pecu-
lato e lavagem de dinheiro em 
um desdobramento da "Ope-
ração E$quema S". Além de 
Wassef, foram denunciados 
Orlando Diniz, o empresário 
Marcelo Cazzo e os advogados 
Luiza Nagib Eluf e Marcia Ca-
rina Castelo Branco Zampiron.

O grupo foi acusado de des-
viar R$ 4,6 milhões das seções 

fluminenses do Serviço Social 
do Comércio (Sesc), do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e da Fede-
ração do Comércio (Fecomér-
cio). Wassef ficou com R$ 2,6 
milhões do total.

O MPF afirma que o grupo 
de denunciados se valia do 
uso de contratos falsos em 
que serviços advocatícios de-
clarados não eram, de fato, 
prestados, mas remunerados 
por elevados honorários.

O ex-jogador e senador

Foto: Bárbara Lopes

as informações trazidas acerca 
da transferência de direito so-
bre vultuosa quantia monetária, 
encaminhem-se cópias ao Con-
selho de Controle de Atividade 
Financeira (Coaf) e à Secretária 
Especial da Receita Federal para 
que tomem ciência do ocorrido e 
adotem as medidas cabíveis”, es-
creveu a juíza Simone Cavalieri 
Frota no despacho.

Procurado, o senador não se 
manifestou. Em outra ocasião, 
quando questionado sobre a 
transação financeira, o advoga-
do afirmou que não "deve satis-
fação" aos repórteres.
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ma tragédia 
abalou uma 
família de 
São Gonça-
lo, na Região 
M e t r o p o l i -
tana, após 
um Policial 
Militar ser 
autuado em 
flagrante por 

suspeita de feminicídio contra 
a sua mulher e por atirar contra 
os sogros. O crime aconteceu 
na casa da família, localizada 
no bairro Zé Garoto, na madru-
gada de quarta-feira, dia 23. O 
cabo Leandro Alves de Siquei-
ra, de 37 anos, teria atirado em 
Priscilla da Veiga Freitas, de 32 
anos, e ainda baleado os sogros 
Valéria Vieira da Veiga, de 54 
anos, e Marcelo de Almeida, de 
43, que é padrasto de Priscilla.

Uma tragédia abalou uma 
família de São Gonçalo, na 
Região Metropolitana, após 
um Policial Militar ser autua-

U
do em flagrante por suspeita 
de feminicídio contra a sua 
mulher e por atirar contra os 
sogros. O crime aconteceu 
na casa da família, localiza-
da no bairro Zé Garoto, na 
madrugada de quarta-feira, 
dia 23. O cabo Leandro Alves 
de Siqueira, de 37 anos, teria 
atirado em Priscilla da Veiga 
Freitas, de 32 anos, e ainda 
baleado os sogros Valéria 
Vieira da Veiga, de 54 anos, 
e Marcelo de Almeida, de 43, 
que é padrasto de Priscilla.

A tia de Priscilla e irmã de Va-
léria, Verônica Vieira da Veiga, 
publicou uma mensagem de 
agradecimento e pedindo ora-
ções pela irmã e o cunhado, que 
seguem internados.

"Venho aqui agradecer a 
todos pelas palavras de cari-
nho a minha Família. Minha 
querida sobrinha, que se foi 
tão nova e cheia de vida, mas 
se foi. E peço que continuem 
orando por Valéria e Marce-

PM é suspeito de matar a mulher 
e atirar contra os sogros, em São 
Gonçalo; ferida está em estado grave

O PM Leandro Alves matou a mulher, Priscilla da Veiga Freitas, e foi autuado em flagrante por feminicídio

lo para que eles possam sair 
logo do hospital", disse em 
uma rede social.

A Delegacia de Homicídios 
de Niterói e São Gonçalo já ini-
ciou uma investigação. O PM foi 
atuado em flagrante por suspei-
ta de feminicídio e suspeita de 

tentativa de homicídio contra os 
sogros. A Polícia Civil disse que 
aguarda a alta médica do PM e 
das outras duas vítimas sobrevi-
ventes para ouvi-los.

Em paralelo, a Corregedoria 
da Polícia Militar, através da 
4ª Delegacia de Polícia Judi-

ciária Militar (Méier), também 
esteve no local do fato, que 
foi isolado para perícia, e vai 
investigar o cabo na esfera mi-
litar, Leandro Alves era lotado 
no 7ºBPM (São Gonçalo), que 
foi chamado para atender a 
ocorrência na quarta-feira.

Três pessoas foram pre-
sas, nesta sexta-feira, dentro 
de uma casa com piscina que 
funcionava como refinaria 
de drogas, em Volta Redon-
da, no Sul Flminense. No 
local, os policiais da 90ª DP 
(Barra Mansa) apreenderam 
seis quilos de pasta base de 
cocaína e quatros veículos 
que teriam sido adquiridos 
com recursos do tráfico para 
transportar drogas entre São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Foram presos Gerson 
Chrisóstomo Ferreira, politi-
co e filho de um ex-prefeito 
de Volta Redonda, Geovane 
dos Santos, o Vaninho, sus-
peito de ser o respnsável 
pelo comércio de drogas em 
dois bairros, e Mozart Wen-
del de Olveira. A ação foi re-
sultado de uma investigação 
sobre o tráfico de drogas que 
já durava dois meses . De 
acordo com Ronaldo Apare-
cido Ferreira Brito, delegado 

da 90ª DP, os agentes se pre-
paravam para cumprir um 
mandado de busca e apreen-
são no imóvel quando per-
ceberam que alguns homens 
tentavam deixar o local.

—Nós vínhamos inves-
tigando esta organização 
criminosa e descobrimos 
que alguns de seus líderes 
estariam no imóvel nesta 
sexta-feira. A droga que era 
refinada ali seria usada para 
abastecer a região de Barra 

Polícia vai pedir prisão preventiva de alemão 
suspeito de pornografia infantil no Rio

Polícia estoura refinaria do tráfico em 
Volta Redonda, no Sul Fluminense

A Polícia Civil vai vai solicitar 
à Justiça a decretação da prisão 
preventiva do alemão Klauss Ber-
no Fisher, de 73 anos. Suspeito de 
usar um estúdio, na Zona Oeste do 
Rio, para produzir cenas de porno-
grafia com crianças e adolescentes, 
Klauss já está atrás das grades des-
de o último dia 13 de agosto, por 
conta de um mandado de prisão 
temporária, que foi renovado por 
mais 30 dias. Segundo o delegado 
Luiz Maurício Armond, da 35ª DP 
(Campo Grande), o pedido será fei-
to assim que ficarem prontas algu-
mas análises de perícias feitas no 
material usado pelo alemão para 
gravar os filmes pornográficos.

Dentro do estúdio, localizado no 
Bairro do Santíssimo, em uma área 
de mata em frente à comunidade 
Cavalo de Aço, a polícia encontrou, 
entre outras coisas, computadores, 
Hds de memória, brinquedos e 
itens de sadomasoquismo, como 
roupas íntimas, algemas e fanta-
sias. Só numa parede falsa da casa, 
foram encontrados 30 mil arqui-
vos criptografados com filmagens 
de pornografia infantil.

De acordo com o delegado, a in-
vestigação já teria chegado a outras 
vítimas de Klauss, além das duas 
que foram ouvidas pela polícia. A 
investigação começou depois que 
mães de duas meninas, na faixa de 
10 e 14 anos, denunciaram que o 
alemão havia abusado sexualmen-
te das adolescentes

— Estamos terminando de 
analisar as perícias que vão im-
portar em mais detalhes . Assim 
que as análises terminarem, pe-
diremos a preventiva — disse o 
delegado, que não revelou o nú-
mero total de vítimas do alemão 
já identificadas pela polícia.

Parte do material apreendido pela polícia na casa

Foto:Divulgação

Mansa e Volta Redonda, ex-
plica o delegado— disse

Os presos foram autua-
dos pela prática dos crimes 
de tráfico de drogas e asso-
ciação para o tráfico de dro-
gas. Havia ainda um outro 
criminoso, fornecedor de 
drogas para o Sul Flumi-
nense e para os bairros de 
Senador Camará e Bangu, 
na Zona Oeste do Rio, que 
conseguiu fugir pulando o 
muro dos fundos. Klauss estava no Brasil desde a década de 1980
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mês de se-
tembro é 
c a r a c t e r i -
zado pela 
c a m p a n h a 
do Setembro 
Verde, mês 
de incenti-
vo à doação 
de órgãos. A 
data de 27 de 
setembro é 

lembrada como o Dia Nacional 
da Doação de Órgãos.

Todos os anos, a Comissão 
Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Trans-
plante (CIHDOTT) do Hospital 
de Saracuruna Adão Pereira Nu-
nes (HEPN) realiza eventos de 
conscientização e homenagens 
às famílias doadoras de órgãos 
da unidade. Em função das res-
trições impostas pela pandemia 
da Covid-19, algumas ações pre-
senciais foram canceladas. Para 
não deixar a data passar sem ser 
lembrada, uma vez que o HE-
APN tem enorme relevância no 
cenário estadual e nacional de 
captação de órgãos, a direção 
da unidade instalou iluminação 
na cor verde (em alusão ao Se-
tembro Verde) para a fachada do 
hospital, como forma de alertar 
a população quanto a importân-
cia do gesto e incentivo à doação 
de órgãos. Hoje, o Hospital Adão 

O
Pereira Nunes está em primeiro 
lugar no estado do Rio de Janeiro 
e em segundo lugar no ranking 
nacional em doação de órgãos, fi-
cando atrás, a nível nacional, por 
apenas 2% do primeiro colocado.

Os números de captação de 
órgãos registrados no Hospital 
de Saracuruna – Adão Pereira Nu-
nes, impressionam. O coordena-
dor da CIHDOTT da unidade, En-
fermeiro Gilberto Malvar, destaca 
que os resultados alcançados são 
fruto do trabalho de uma equipe 
capacitada e especializada.

“Eu costumo dizer que o di-
ferencial da equipe CIHDOTT 
do Hospital de Saracuruna é o 
acolhimento que fazemos com 
essas famílias. Quando um pa-
ciente grave chega aqui na unida-
de, buscamos logo a família para 
explicar o que é morte encefálica 
e quais as etapas para se chegar 
a esse diagnóstico. Outro ponto 
importante é a empatia, de se 
colocar no lugar da família que 
está perdendo seu ente querido. 
É criar um vínculo e trabalhar o 
lado emocional destes familiares, 
já que cabe a eles a decisão e au-
torização para a doação. Quando 
essa equipe é formada por pesso-
as capacitadas, com acolhimento 
precoce, esse resultado se torna 
muito mais eficaz”, destaca o co-
ordenador da CIHDOTT do Hos-
pital de Saracuruna.

Hospital de Saracuruna é referência 
nacional em captação de
órgãos para doação

Hospital de Saracuruna é referência 

Regulamentada pela Portaria nº 
905/GM/MS, em 16 de agosto de 
2000, a Comissão Intra-Hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante – CIHDOTT é compos-
ta de uma equipe multidisciplinar 
formada por médicos, enfermeiros, 
psicólogos, assistentes sociais, e é 
obrigatória em hospitais públicos, 
privados e filantrópicos com mais 
de 80 leitos. A Comissão é um bra-
ço da Central Estadual de Trans-
plante do estado, que tem a sua 
base na unidade e é responsável 
por todos os casos de morte ence-
fálica que podem possibilitar a do-
ação de órgãos. Para que a doação 
aconteça, o paciente tem que estar 
em morte encefálica - quando o cé-
rebro morre e os órgãos continuam 
funcionando. A partir de um único 
doador até nove vidas podem ser 
salvas e ainda melhorar a qualida-
de de vida de até 50 pessoas, com a 
doação de tecidos.

É importante também des-
mentir alguns mitos que atrapa-

lham o trabalho das equipes nas 
unidades. Uma delas está relacio-
nada ao medo dos familiares de 
que a retirada dos órgãos poderá 
desconfigurar o corpo do doador. 
O coordenador Gilberto Malvar 
esclarece que a retirada é um pro-
cedimento cirúrgico normal e que 
após a retirada dos órgãos com 
qualidade de transplante, o local 
é costurado com pontos, como 
se faz nesses procedimentos. No 
caso da córnea, que é uma retira-
da de área mais exposta do corpo, 
uma prótese de acrílico é coloca-
da, preenchendo a cavidade. A lei 
determina que o corpo deve ser 
entregue à família íntegro, para 
que possa ter um sepultamento 
com dignidade.

Campanha nacional incentiva 
a doação de órgãos

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, o Brasil registrou uma 
queda de 37% no número de 
transplantes realizados entre ja-

neiro e julho de 2020 em compa-
ração ao mesmo período de 2019. 
O Ministério da Saúde associou a 
queda à pandemia de Covid-19. 
De janeiro a julho de 2019, foram 
realizados 15.827 transplantes no 
país; neste ano, no mesmo perío-
do, foram 9.952 procedimentos. 
Até 31 de julho, havia 46.181 pa-
cientes aguardando um órgão no 
país. A fila é centralizada por meio 
do SUS (Sistema Único de Saúde).

Para ser um doador, é preciso 
conversar com a família sobre 
esse desejo e deixar claro que 
os familiares devem autorizar 
a doação de órgãos. Pela legis-
lação brasileira, não há como 
garantir efetivamente a vonta-
de do doador, mas, segundo o 
Ministério da Saúde, na maioria 
dos casos, quando a família tem 
conhecimento do desejo de 
doar do parente falecido, esse 
desejo é respeitado. A doação 
de órgãos é gratuita e não tem 
compensação financeira.

Jump, fitdance e dança de sa-
lão. A galera que gosta de dançar 
tem uma variedade de estilos 
para aproveitar as noites na Vila 
Olímpica de Belford Roxo, no 
bairro Nova Piam. A Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer 
(SEMEL) dispõe de espaços e 
ambientes saudáveis atraindo a 
atenção dos belforroxenses com 
três opções para requebrar o cor-
po. Para quem quer trabalhar a 
força muscular (jump), coreogra-
fias de estilos (fitdance) e os me-
lhores passos das gafieiras (dança 
de salão). Tudo gratuito.

Jump
Se você quer tonificar os 

músculos, pernas e abdômen, 
queimando muitas calorias, as 
aulas de jump comandadas pela 

professora de educação física 
Mayarah Machado é a melhor 
opção. A atividade que caiu no 
gosto popular em todo mundo é 
executada com pulos em camas 
elásticas com muita música. A 
vaidade feminina e masculina 
fica aflorada usando o jump na 
busca do emagrecimento, com-
bate a celulite, estresse, além da 
ajuda nos problemas cardiovas-
culares, desenvolvendo o siste-
ma cardiorrespiratório. “Além 
de fácil execução, o jump com-
provadamente traz bons resul-
tados. Combinado com uma 
alimentação saudável, o espor-
te tem uma queima de calorias 
considerável. Procuramos criar 
um ambiente saudável para os 
praticantes com muita música 
e descontração”, destaca a pro-

Circuito de danças movimenta a 
Vila Olímpica de Belford Roxo

A dança de salão está atraindo a cada dia um maior número de adeptos

fessora. As aulas são disponíveis 
para adultos a partir de 15 anos.

2ª e 4ª feira – 18h às 18h50 / 19h 
às 19h50 / 20h às 21h.

3ª e 5ª Feira – 18h às 18h50 / 
19h às 19h50 / 20h às 21h.  

Fitdance
O fitdance é um estilo de dança 

onde a integração entre os partici-
pantes faz com que todos dan-
cem juntos de forma coordenada. 
Na Vila Olímpica quem comanda 
as aulas é a professora Ana Mo-
rais. A modalidade conta com au-
las para adultos e crianças. Quem 
pratica o fitdance se movimenta, 
dança e agita o corpo, elevando o 
bem-estar, com os principais hits 
do momento.

2ª a 5ª feira – 18h às 19h (In-
fantil) / 2ª a 5ª feira – 19h às 20h 
(Adulto)

2ª e 4ª feira - 19h15 às 20h (a 
partir de 14 anos – fitdance classic)

3ª e 5ª Feira – 18h às 18h45 / 

Foto: Divulgação

19h às 19h45 (a partir de 14 anos – fi-
tdance classic)

Dança de Salão
Outra modalidade com bas-

tante procura na Vila Olímpica 
são as aulas de dança de salão 
comandadas pelos experientes 
professores Heron e Tuiuiu. Pra 
quem gosta de arrastar o pé, jun-
to com o seu par, aprendendo os 
principais passos das rodas de ga-
fieiras, forró, samba, tango e bo-

lero, é uma ótima pedida. Além 
de entreter e interagir, a dança 
de salão também atua como uma 
forma de atividade física.

3ª e 5 feira – 8h às 9h / 9h às 10h / 
19h às 20h / 20h às 21h.

 A Vila Olímpica conta ainda com 
aulas ginástica localizada/aeróbica e 
dança para crianças de 3 a 6 anos e 
7 a 13 anos. A Vila Olímpica fica na 
Rua Lecilio, s/n, Nova Piam. Mais in-
formações nos telefones (21) 2761-
7275 e 2660-0872.
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Anahi Riego

nahi Riego, tem 26 
anos. Ela é natural 
de Curitiba (Para-
ná), formada em 
educação física, 
bacharelada em 
licenciatura, pós 
graduada em Co-
ach bodybuilder 

e fisiculturista. Coleciona os 
títulos de Campeã Sul Ameri-
cana, categoria Wellness de Fi-
siculturismo, campeã brasileira, 
campeã estadual, campeã Mr. 
Blumenau camp.aberto. 
Tembém é Modelo fitness e per-
sonal trainer. 

"Meu momento de lazer é 
com a família, viajando e na aca-
demia. Meu objetivo é me aper-
feiçoar cada dia mais no meu 
ramo e voltar a competir.

Estou muito honrada em fa-
zer parte do casting do Jornal 
Povo", fala.

Colecionadora
de títulos de títulos 
de beleza  de beleza  
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       Estou muito honrada 
em fazer parte do casting 
do Jornal Povo.

Anahi RiegoG
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STJD ne-
gou nesta 
sexta o pe-
dido do Fla-
mengo de 
a d i a m e n t o 
da partida 
contra o 
P a l m e i r a s , 
d o m i n g o , 

em São Paulo. Desta forma, o 
duelo está mantido. A direto-
ria rubro-negra queria a mu-
dança de data por causa do 
surto de Covid no elenco, e 
agora será necessário recor-
rer a jogadores da base para 
montar a equipe e comple-
tar a relação.

Após a viagem para o Equa-
dor, o clube teve 16 jogadores, 
o técnico Domènec Torrent e 
diversos funcionários e diri-
gentes que testaram positivo. 
No pedido, o Flamengo havia 
incluído o parecer de uma mé-
dica que destacou o risco sani-
tário da realização da partida.

O
O Flamengo alegou que 

apenas 12 atletas estão dispo-
níveis para entrar em campo 
contra o Palmeiras, sendo que 
três deles são goleiros, res-
tando apenas nove jogadores 
em condições de jogo.

Antes do pedido ao STJD, 
o Flamengo entrou em con-

STJD indefere pedido de 
adiamento e partida está 
confirmada para domingo

Palmeiras x Alianza Lima - Arena Palmeiras 

tato diretamente com a CBF 
para solicitar a mudança da 
data da partida, mas a entida-
de negou. A alegação é de que 
o clube tem a possibilidade 
de incluir inscrever mais seis 
atletas. O total permitido é de 
40 nomes, e o Flamengo lis-
tou apenas 34.


