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PÁGINA 7

OperaçãodesmontamáfiadasprótesesemBrasília
eprendesuspeitosdefazercirurgias desnecessárias

BatizadadeMisterHyde, numaalusão ao famoso romancedeRobert Louis Steveson, umaoperaçãodaPolíciaCivil e doMinistério Público

impôs umduro revés ao submundo damedicina noDistrito Federal. O grupo criminoso incluíamédicos, empresários e funcionários de

hospitais, envolvidos numa trama que supera o horror da ficção do escritor escocês. Eles são suspeitos de operar pacientes, de carne e

osso, para instalar próteses e órteses desnecessárias. E também de superfaturamento de preços de equipamentos, uso de material

vencido e até de tentativa de homicídio. Doze pessoas foram presas e houve apreensão de cerca de R$ 500 mil em dinheiro. Sete

médicos foram detidos na operação. Entre eles, o cirurgião JohnWesley, da TMMedical, apontada como administradora do esquema.
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PÁGINA 8
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Breno Fortes/CB/D.A Press
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Na estreia deTite, outro
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principal
brilhou.

Gabriel Jesus
marcou dois gols

na vitória por 3 x 0 sobre
o Equador, pelas

Eliminatórias. O atacante
repete o feito de Leônidas

da Silva, que também
fez dois ao estrear pelo

Brasil, em 1932.
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PÁGINA 22

Aprofessora do Instituto deGeociências é
a primeiramulher eleita para a reitoria da
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e seu vice, EnriqueHuelva, venceramo
pleito emprimeiro turno. PÁGINA 24
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EIXO CAPITAL, PÁGINA 20

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
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PÁGINAS 2 E 3

Omédico-cirurgião
JohnWesley (C), preso na
quadra 104 do Sudoeste

Omédico-cirurgião
JohnWesley (C), preso na
quadra 104do Sudoeste
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