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Polícia fecha clínica clandestina de aborto
FEIRA DE SANTANA Um espaço que funcionava como
uma clínica ilegal para a
prática do aborto foi descoberto pela Polícia Civil em
Feira de Santana. No local,
foram apreendidos medicamentos de uso controlado
para indução ao procedimento. A clínica clandestino ficava em uma casa no
bairro Sobradinho, onde
também funcionava uma
farmácia.
Um homem suspeito de

fornecer os medicamentos
foi preso no último dia 5. A
polícia procura o acusado de
ministrar as substâncias e
induzir os abortos, identificado como José Pamponet.
Ele já teve a prisão preventiva decretada.
As mulheres que passaram
por aborto no local também
foram identificadas e interrogadas. Elas vão responder
pelo crime, já que o aborto é
ilegal no país, salvo em condições específicas, como em

Grupo de venezuelanos é mandado
de Teixeira de Freitas para Vitória
IMIGRANTES Vinte e cinco
venezuelanos que foram
deixados na madrugada de
ontem próximos à rodoviária
de Vitória, no Espírito Santo,
afirmam que foram trazidos
em um ônibus que saiu da
cidade de Teixeira de Freitas,
no sul da Bahia. No início da
tarde de ontem, a prefeitura
de Vitória enviou marmitas
para que eles almoçassem.
No entanto, não há informações se eles serão levados
para algum lugar específico.
Um dos venezuelanos, o

Salvador, quarta-feira, 17 de agosto 2022

cacique Ruben Mata, de 37
anos, disse à TV Bahia que
eles foram embarcados no
coletivo pela prefeitura de
Teixeira de Freitas e que não
sabem o que vieram fazer no
Espírito Santo.
“Em Teixeira de Freitas, a
assistente social e a Prefeitura pegaram os nomes de todo mundo e perguntaram se
queríamos vir para Vitória.
Colocaram a gente no ônibus. Deixaram a gente aqui
fora e o ônibus deixou a gente para trás. Ninguém falou

A farmácia no
andar térreo
era mantida
como fachada.
O responsável
já responde por
venda de
remédios falsos

caso de estupro e bebê
anencéfalo, quando deve-se
seguir o procedimento legalmente.
Segundo a polícia, a farmácia no imóvel era mantida
como fachada. O responsável pelo local morava no andar superior à casa. Ele já
responde a processos por
venda de remédios falsos.
A polícia iniciou em abril
uma operação para investigar o local, depois de uma
denúncia anônima.

nada. A assistente social da
Prefeitura disse que Vitória
seria melhor pra gente. Precisamos de trabalho”, disse
o cacique.
O secretário de Assistência Social de Teixeira de
Freitas, Marcelo Teixeira, informou que a tribo indígena
venezuelana chegou ao município vinda da cidade de
Jequié e foi acolhida durante
o tempo que quis ficar na cidade. O secretário disse ainda que os indígenas venezuelanos não foram abandonados e foi uma decisão deles vir para Vitória e agora
cabe à capital capixaba acolher a todos como aconteceu
em Teixeira de Freitas.

APREENSÃO

1,5 MI

de reais é quanto está
avaliada a droga
apreendida com um
passageiro de um ônibus
que vinha de São Paulo
para a cidade baiana de
Cansanção, interceptado
em Feira de Santana

420

quilos foi a quantidade de
droga apreendida

PF CUMPRE
MANDADOS POR
FRAUDE EM LICITAÇÃO
AJUSTE A Polícia Federal
cumpriu ontem cinco mandados de busca e apreensão
com o objetivo de desarticular esquema de fraude em
dispensas de licitação promovidas pelo município de
Nova Soure - todas destinadas à aquisição de testes de
detecção do coronavírus e
direcionadas em favor de
uma única empresa. Os
mandados foram cumpridos
nas cidades de Lauro de
Freitas e Nova Soure.
Durante as investigações
da Operação Ajuste, a PF
constatou que a prefeitura de
Nova Soure utilizou de procedimentos ilegais, a partir
de cotações apresentadas por
empresas vinculadas entre si
e em suposto conluio, com o
fim de viabilizar a aquisição
de 2.550 testes rápidos por
R$ 203.355 em 2020.
As investigações contaram
com fiscalização da Controladoria Geral da União (CGU),
que aponta alterações do
quadro societário das empresas envolvidas dando contornos de grupo comercial, além
de irregularidades formais
nos procedimentos de dispensa investigados. Os investigados podem responder por
dispensa ilegal de licitação.
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