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Salvador, sexta-feira, 22 de outubro 2021

BRASIL

MP investiga
ligação entre
ex-secretário
do RJ e facção
PRESÍDIOS O Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro cumpriu ontem três mandados
de busca e apreensão no âmbito da investigação contra o ex-secretário de Administração
Penitenciária Raphael Montenegro Hirschfeld, o ex-subsecretário de Gestão Operacional Wellington Nunes da Silva e ex-superintendente da pasta Sandro Farias Gimenes. Em
agosto, os três foram alvos da Polícia Federal
em apuração sobre ‘relações espúrias’ com líderes do Comando Vermelho.
As ordens foram expedidas pelo juízo da
42ª Vara Criminal da Capital e cumpridas na
sede administrativa da Seap, no Centro, na
sede administrativa do Complexo de Gericinó e no Instituto Penal Vicente Piragibe. As

Sem Anvisa,
comissão do SUS
se divide sobre
'kit covid'

|

Os
promotores
dizem ainda
que Raphael,
Wellington e
Sandro
estiveram na
comunidade
da
Mangueira
no dia
seguinte à
soltura de
'Abelha'

ANÁLISE A votação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS
(Conitec) sobre o relatório que
não recomenda o "kit Covid"
para pacientes com suspeita
ou diagnóstico de covid-19,
em tratamento ambulatorial,
realizada ontem, terminou
empatada.
Representantes de cinco

informações foram divulgadas pelo MP-RJ.
Segundo a Promotoria, as
provas colhidas durante a
diligência seriam juntadas
ao procedimento que apura
se o ex-secretário recebeu
propina para autorizar a soltura, do Complexo Penitenciário de Gericinó, de Wilton
Carlos Rabelo Quintanilha, o
'Abelha', um dos líderes do
CV.
Ao pedir à Justiça autorização para vasculhar os endereços alvo da operação, o
Ministério Público fluminense indicou que, ao longo
das investigações, foram obtidas imagens em que 'Abelha', logo após ser posto em
liberdade - no dia 27 de julho - caminha por uma rua
em local próximo ao Complexo de Gericinó.
Segundo a Promotoria, as
gravações mostram um
Toyota Hilux SW4, de placa
RJU3G91, escoltado por ou-

tro veículo, se aproximando
do líder do Comando Vermelho. O MP diz que a pessoa que ocupava o banco carona dianteiro do veículo
cumprimentou 'Abelha',
destacando que há 'informes
indicando que este cumprimento partiu de Raphael'.
Os promotores dizem ainda que Raphael, Wellington
e Sandro estiveram na comunidade da Mangueira no
dia seguinte à soltura de
'Abelha', tendo sido recebidos pelo próprio líder do Comando Vermelho, havendo
registros fotográficos do encontro.
“Informações colhidas
durante as investigações
também indicaram que os
três ex-dirigentes habitualmente visitavam "Abelha"
no Instituto Penal Vicente
Piragibe, onde permaneciam
em horários após o expediente”, destacou ainda o
MP fluminense.

secretarias do Ministério da
Saúde votaram contra o parecer, ou seja, tentaram evitar uma manifestação desfavorável do governo federal
ao uso de medicamentos
sem eficácia para a pandemia, como a hidroxicloroquina.
Já outras duas áreas da
Saúde foram favoráveis ao

texto. Somando o voto de
outros representantes, o placar foi 6x6. Das entidades, o
CFM (Conselho Federal de
Medicina) foi contrário ao
relatório. A Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) chegou a participar da
reunião, mas não votou, já
que o representante precisou
pegar um avião.

VACINAS: TERCEIRA
DOSE DA PFIZER TEM
EFICÁCIA DE 96,5%
ESTUDO Um estudo de fase 3
indicou que a terceira dose
da vacina desenvolvida por
Pfizer e BioNTech é 95,6%
eficaz na proteção contra o
coronavírus, informaram as
duas empresas ontem, com
base em resultados preliminares. Os testes contaram
com 30 mil pessoas que já
haviam tomado duas doses.
Parte delas recebeu 30mg de
uma dose de reforço e o restante, um placebo, em um
intervalo de aproximadamente 11 meses após a injeção anterior. Não houve
eventos adversos severos.
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Mortes por covid foram
registradas no Brasil de
quarta-feira para ontem,
com o total de óbitos
chegando a 604.764 em
toda a pandemia. A média
móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 366.
Seis estados estão em alta
na média móvel de óbitos:
TO, CE, RR, BA, RS, PI.
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0 ax§µ¬§ ³± «³§ªÍ E ¨Íª§ÍH  §{±¶³§ ³Í .±±§Í ax§µ§ÍH µ~Í{± Í{§Éx§¹q±~
±u§~{Í~ Í ±§~Í¹Ú u§±{±H u± §¯Í Í~ §{±±~~Í³~ Íµ±µÍ ³Í +±xÉ§µÍ¹Ú ³± e§µ§E
{Í¹Ú Í ³Í§³Í³± .±Ú u±{v§µÍ ¦ <÷÷?õ<õ÷ ¨¨çäñçï÷´ µ Íµª§±{H ÍÍ§~± ± §¬µ§
³Í ³§~x{ÍH É± µH ³±Í§~ ¯Í~±~ ³ µ±{Í± µ¯± ~±x±á ³Í{Í ± ªä§ ³ §¬µ§ ³±
±µ±É§±{ ³Í~ ~{Í~á ÷<á<< ªÍ~ ³ ³§Í õõ?÷<?õ<õ÷ Í{¶ á~ <çá<< ªÍ~ ³ ³§Í <ï?÷÷?õ<õ÷´
³Í{Í ± qä§ ³Í~ Íä§~±~ ± ÍÉ±{xÍ~ ³Í~ ~{Í~á <çá<< ªÍ~ Í{¶ Í~ <äá<< ªÍ~ ³ ³§Í
<ï?÷÷?õ<õ÷ ± ¢Í{Í ± ªä§ ³ §¬µ§ ³Í ³§~x{Íá <äáó< ªÍ~ ³ ³§Í <ï?÷÷?õ<õ÷´ Í{Íu¶~ ³ ~§{±
mmmB§µ§{Íµ±~E±BµBÉB 0É¤±{á µ{Í{Í¹Ú ³± ±±~Í ÍÍ Í ±~{Í¹Ú ³± ~±u§¹~ ³± µ±{ÍH
{Í~{± ± ³±~{§Í¹Ú %Í ³~ ±~¬³x~ ~{§³~ O+))M ³~ x~ «H ¨H ± u u±§±{±~ ³~
~±u§¹~ nÉ§µ~ ³± ~Ín³± x§µ§ÍH Íµ³§µ§Í³ ± ÉÉÍ~ ³± õ<< §{~ O¯±µ§³~ ±
±§± ³± µ³Í{M ÍÍ ~x§ Í~ ±µ±~~§³Í³±~ ³Í )±µ±{Í§Í ax§µ§Í ³± )Ín³±B u³§{Í ± ³±E
Í§~ §¯Í¹q±~ ± Í{~ ~{±§±~ Í .±¯±§{xÍ ³± «³§ªÍH  ~§{±á mmmBÍ³§ªÍBÉÍBuB
É ±  ~§{±á mmmB§µ§{Íµ±~E±BµBÉB %±±¯±á <êñEóïõäE÷ñêóB «§± ³± l±~x~ aÍ§~ ] .±±§Í
ax§µ§Í
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