
12 DIARIOdePERNAMBUCORecife, sexta-feira, 23/04/2021 Vida Urbana

Golpe de vacinas envolve
empresa pernambucana
AMontserrat Consultoria e seus representantes são investigados por venderem
lotes de imunizante Oxford/AstraZeneca a prefeituras sem garantir a entrega

PRF/DIVULGAÇÃO

Empresa não negociou communicípios pernambucanos

U
ma operação realizada
pela Polícia Civil do Rio
de Janeiro, Polícia Civil

de Pernambuco e Polícia Rodo-
viária Federal cumpriu, na ma-
nhã de ontem, oito mandados de
busca e apreensão contra suspei-
tos de fraudes em oferta de vaci-
na contra a Covid-19. A empresa
Montserrat Consultoria tem se-
de no Recife e seus representan-
tes são investigados por vende-
rem lotes de imunizante Oxford/
AstraZeneca a prefeituras sem

garantir a entrega do produto.
Em Pernambuco, foram cum-

pridos quatro mandados de bus-
ca e apreensão domiciliar nos
endereços dos sócios da firma
em Muro Alto, no Litoral Sul,
e, no Recife, nos bairros da Ma-
dalena e Ilha do Leite.

De acordo com o delegado Tha-
les Nogueira, da Polícia Civil do
Rio de Janeiro, a empresa reci-
fense afirmava ser representan-
te de outra firma americana.

“Essa empresa que se loca-

liza aqui (no Recife) afirmava
ser representante de uma ou-
tra empresa americana e que
teria vacinas da AstraZeneca
para comercializar”. Ainda se-
gundo o delegado, a empresa
americana afirmou que todas
as doses estão empenhadas pa-
ra os consórcios internacionais
e para negociações diretas com
os países, não restando lotes su-
ficientes para fornecer aos es-
tados e municípios.

“Na verdade, essa empresa

(do Recife) é de tecnologia. A
Ecosafe (empresa americana)
foi criada há pouco tempo e
usa mecanismos para ocultar
o criador do seu website e que
o endereço registrado não é
compatível com uma empresa
desse porte"” completou Thales

Nogueira.
Segundo a Polícia Civil, até

o momento não foram identi-
ficadas negociações com ne-
nhuma prefeitura do estado de
Pernambuco para a compra de
vacinas através da Montserrat
Consultoria.


