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Médicosou
monstros?

Previdência
Aposentadoria aos 65 será
para todos, mas mulheres
terão transição diferenciada
PÁGINA 8

Concursos
Saiba onde estão as
13.324 vagas que o governo
vai preencher em 2017

Operação desmonta máfia das próteses em Brasília
e prende suspeitos de fazer cirurgias desnecessárias

PÁGINA 7

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Breno Fortes/CB/D.A Press

O médico-cirurgião
John Wesley (C), preso na
quadra 104 do Sudoeste

MárciaAbrahão
vaicomandaraUnB
A professora do Instituto de Geociências é
a primeira mulher eleita para a reitoria da
maior instituição de ensino do DF. Márcia
e seu vice, Enrique Huelva, venceram o
pleito em primeiro turno. PÁGINA 24

Liliane Roriz ao MP:
a origem do UTIgate
PÁGINA 20

Rollemberg teve linha
de celular clonada
EIXO CAPITAL, PÁGINA 20

Batizada de Mister Hyde, numa alusão ao famoso romance de Robert Louis Steveson, uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público
impôs um duro revés ao submundo da medicina no Distrito Federal. O grupo criminoso incluía médicos, empresários e funcionários de

Weber Pádua/Divulgação

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 John Wesley, da TM Medical, apontada como administradora do esquema.

Noitesde
encontros
eparcerias
Samuel Rosa e
Lô Borges trazem
o som de Minas
Gerais para o fim
de semana.
O sertanejo fica
por conta de
Simone & Simaria.
Objetiva Comunicação/Divulgação

Favas
Contadas

Sons
danoite

Ex-chef de
Dilma brilha
no Pontão

A Cor do Som
volta à cena
e a Brasília

Pedro Martins/Mowa Press

PÁGINA 19

Um começo

Minervino Junior/CB/D.A Press

dearrasar!
Na estreia de Tite, outro
debutante na Seleção
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.
PÁGINA 18

Chama da superação
Em seu passeio por Brasília, a tocha dos
Jogos Paralímpicos esteve em locais relevantes
para os portadores de deficiência física, como
a Rede Sarah (foto). O revezamento termina
em 7 de setembro, no Rio.
PÁGINA 22
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Ação no STF
pede que Dilma
perca direitos
PSDB, DEM, PPS, PV e até o
PMDB recorrem ao Supremo
contra votação que contrariou a
Constituição e livrou a petista de
ficar oito anos sem poder ocupar
cargos públicos. Para Gilmar
Mendes, a decisão é“bizarra”.
Defesa do PT pediu ao STF a
anulação do impeachment.
PÁGINAS 2 E 3

Ummilhãonasruas
contra Maduro
PÁGINA 12

