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BRASÍLIA Quadrilha formada por médicos e empresários faturava com cirurgias desnecessárias

Sete médicos são presos em ação
contra máfia de próteses no DF
José Cruz/ Agência Brasil

de cabeça que estariam participando desse esquema.
Iniciamos uma apuração
que ganhou força com a denúncia de uma vítima”.
Segundo o delegado, a paciente foi vítima do esquema. “Na terceira cirurgia que
ela sofreu, aconteceu um erro médico muito grave. Foi
esquecido dentro dela um
fio de aproximadamente 50
centímetros na jugular”.
Os suspeitos vão responder por lavagem de dinheiro, estelionato, crime organizado e crime contra a saúde pública. A soma de todos
esses crimes é de mais de 30
anos de reclusão.

REDAÇÃO E AGÊNCIAS

Sete médicos foram presos
ontem em uma operação da
Polícia Civil do Distrito Federal e do Ministério Público
para desarticular uma organização criminosa formada
por médicos e empresários
que faturavam com cirurgias desnecessárias, superfaturamento de equipamentos, troca fraudulenta
de próteses e uso de material
vencido em pacientes.
Foram cumpridos 22
mandados de busca e apreensão, cinco mandados de
prisão preventiva (sem tempo determinado) e oito de
prisão temporária (de cinco
dias, podendo ser prorrogado por mais cinco). O esquema ocorria na rede particular de saúde e envolve uma
empresa de produtos hospitalares e um hospital particular do Distrito Federal.
Apenas em 2016, a estimativa é de que cerca de 60
pacientes foram lesados.
De acordo com a investigação, a organização movimentava milhões de reais
em cirurgias, equipamentos
e propinas. Segundo o delegado-chefe da Delegacia
de Repressão ao Crime Organizado, Luiz Henrique
Dourado, o esquema envolvia pagamento de propina
pela empresa, que, em con-

Fora da validade

Promotor de Justiça e delegado falam à imprensa sobre a Operação “Mister Hyde”

Suspeitos vão
responder por
crimes como
lavagem de
dinheiro e
estelionato

PREVENÇÃO

luio com médicos e funcionários do hospital, fazia a
inclusão desnecessária de
próteses.
Também havia o superfaturamento de cirurgias.
“Tudo isso para gerar um
grande volume de dinheiro
para alimentar as propinas
que eram pagas aos médicos
e demais integrantes do es-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

Rio tem
protocolo para
fechar ciclovia
Tim Maia
AGÊNCIA BRASIL
Rio de Janeiro

O trecho da ciclovia Tim
Maia - que ligará a orla da
Barra da Tijuca a São Conrado - será inaugurado no
próximo sábado (3), e a prefeitura do Rio de Janeiro divulgou ontem os critérios e
procedimentos para o fechamento da via em caso de
ventos fortes e ressaca.
Em 21 de abril deste ano, o
outro trecho da ciclovia desabou e deixou dois mortos
durante uma ressaca.
As condições marítimas
serão monitoradas pela Marinha, que vai alertar sobre
ressacas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
fará o mesmo se um dia registrar rajadas de vento superiores a 75 km/h. Se um
desses critérios for constatado, a prefeitura entrará em
estado de prontidão e poderá fechar a pista.
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ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À
GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
AGB PEIXE VIVO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 14/ANA/2010
ATO CONVOCATÓRIO 018/2016 - Contratação de pessoa jurídica
para execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia
Hidrográfica do Riacho Caldeirão, Município de Igaporã - BA. A AGB
Peixe Vivo torna público, de acordo com a Resolução ANA no 552/2011,
que convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do
objeto desta seleção, cuja modalidade é COLETA DE PREÇOS, Tipo:
MENOR PREÇO GLOBAL. Os interessados poderão obter maiores informações através do site da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.
br, a partir de 31/08/2016.
ATO CONVOCATÓRIO 019/2016 - Contratação de pessoa jurídica
para execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia
Hidrográfica do Riacho Tinguis, Município de Macaúbas - BA. A AGB
Peixe Vivo torna público, de acordo com a Resolução ANA no 552/2011,
que convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do
objeto desta seleção, cuja modalidade é COLETA DE PREÇOS, Tipo:
MENOR PREÇO GLOBAL. Os interessados poderão obter maiores informações através do site da AGB Peixe Vivo www.agbpeixevivo.org.
br, a partir de 31/08/2016.
ATO CONVOCATÓRIO 020/2016 - Contratação de pessoa jurídica
para execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia
Hidrográfica do Rio Branco, Município de Barreiras - BA. A AGB Peixe Vivo torna público, de acordo com a Resolução ANA no 552/2011,
que convida empresas para apresentar propostas de fornecimento do
objeto desta seleção, cuja modalidade é COLETA DE PREÇOS, Tipo:
MENOR PREÇO GLOBAL. Os interessados poderão obter maiores informações através do site da AGB Peixe Vivo www.agbpeixevivo.org.
br, a partir de 31/08/2016.
ATO CONVOCATÓRIO 021/2016 - Contratação de pessoa jurídica
para execução de serviços de recuperação hidroambiental na Barra do
Rio Pituba, Bacia do Rio São Francisco, município de Serra do Ramalho - BA. A AGB Peixe Vivo torna público, de acordo com a Resolução
ANA no 552/2011, que convida empresas para apresentar propostas de
fornecimento do objeto desta seleção, cuja modalidade é COLETA DE
PREÇOS, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Os interessados poderão
obter maiores informações através do site da AGB Peixe Vivo www.
agbpeixevivo.org.br, a partir de 31/08/2016.
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MUTUÁRIOS EM ATRASO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Pelo presente edital, a DOMUS COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIÁRIO, Agente Fiduciário,
FAZ SABER que ficam notificados os mutuários a seguir nominados, para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, e para ciência que estamos autorizados na forma da Lei (decreto-lei nº 70, de 21 de novembro de 1966 e regulamentação complementar de
SFH) a promover a Execução Extrajudicial da Hipoteca que onera os imóveis abaixo relacionados, ficando os mutuários cientificados de que têm o prazo
de 20 (vinte) dias a partir de 25/08/2016, para purgar o débito e sustar a execução, o que poderá ser feito em qualquer agência da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, em horário Bancário, ou em nosso escritório sito à Av Tancredo Neves, 620, Condomínio Mundo Plaza, Torre Empresarial, 8º andar, Sala
812, Caminho das Árvores, Salvador/BA, Fone/Fax: 71 3327-2999, diariamente, excetuando-se sábados e domingos.
SED: 4387 - Contrato: 8.0635.0000507 – Agente Fiduciário: DOMUS – Credor Hipotecário : CAIXA
LILIA SILVA DE ALMEIDA, Brasileira, Solteira, Industriaria, CPF 893.704.305-04, RG 08256335-19 SSP/BA e o(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em).
Endereço do Imóvel: Avenida Rosa Riachão, Casa n° 277, Qd. 01, Vila Rosa - Bairro Periferia - Itapetinga/BA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
PROF. EDGARD SANTOS

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 56/2016
Processo Nº. 23066.032003/2016-19
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa
especializada em confecção e instalação de vitrines, para atender às necessidades da Universidade Federal
da Bahia, conforme condições, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos. Abertura:
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quema”. O delegado informou que as investigações
começaram em março, mas
ele acredita que o esquema
fraudulento ocorre há pelo
menos cinco anos.
“Recebemos uma denúncia no ano passado apontando um grande número de
médicos na área de ortopedia, de cirurgia de coluna e

OpromotordeJustiçaMaurício
Miranda disse que pacientes e
planos de saúde foram prejudicados.“Opacienteerasóuma
forma de ganhar dinheiro. Não
havia qualquer preocupação
com a sua saúde. Uma das condutas mais graves é a utilização
de próteses fora do prazo de
validade. É uma verdadeira
máfia”, afirmou.
Um médico que faz parte
da Secretaria de Saúde do DF
está entre os envolvidos no
esquema. Ele foi alvo de um
dos quatro mandados de
condução coercitiva e está
sendo apurado o seu comportamento apenas na rede
privada, disse o promotor.

Polícia apura se
médicos presos
tentaram matar
uma paciente
Suspeitos de integrar a organização criminosa que
instalava próteses e órteses
desnecessárias em pacientes, os médicos Johnny Wesley Gonçalves e Marco de
Agassiz Almeida Vasques,
presos ontem, também são
investigados por tentativa
de homicídio.
Segundo denúncia, eles
instalaram um fio-guia (por
onde são inseridos cateteres) na jugular de uma paciente, colocando a vida dela
em risco. O caso foi denunciado pela própria paciente,
que disse desconfiar da existência de um esquema no
uso dos itens médicos.

Complicações
A colocação do fio-guia não
era necessária e é investigada como "erro médico". Ao
longo do último ano, a paciente passou por sete cirurgias para corrigir problemas
de coluna. Na terceira, o cateter foi instalado sem o conhecimento da vítima.
A partir daí, o advogado Jean
Garcia afirma que a cliente desenvolveu complicações como
tromboseeemboliapulmonar.
"Creio que aquilo foi colocado
propositalmente para calá-la",
diz. O objeto foi retirado em
janeiro, em uma cirurgia feita
em outro hospital. Polícia apura se a paciente "punida" por
questionor a necessidade das
cirurgias e órteses, já que nesse
período saiu uma denúncia
contra o Johnny Wesley.

