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Cloroquina imposta por decreto

Em CPI, Mandetta afirma que objetivo da Presidência era incluir remédio no tratamento da Covid-19

E
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m depoimento à CPI
da Covid, o ex-ministro da Saúde Luiz
Henrique Mandetta
afirmou, ontem, que durante
uma reunião com ministros
no Palácio do Planalto, ele
teve acesso ao que seria uma
proposta de decreto presidencial para que fosse sugerida uma mudança na bula
da cloroquina. A medida seria feita de uma forma que
passasse a indicar o remédio
no tratamento da covid-19.
“Ele (Bolsonaro) tinha um
assessoramento paralelo.
Havia sobre a mesa um papel
não timbrado de um decreto
presidencial para que fosse
sugerido naquela reunião
mudar a bula da cloroquina
na Anvisa para que na bula
tivesse a indicação do medicamento para o coronavírus.
O presidente da Anvisa disse
que não. Jorge Ramos disse
que era uma sugestão”, afirmou Mandetta.
O ex-ministro citou ainda que testemunhou por diversas vezes a presença do
vereador Carlos Bolsonaro,
filho do presidente, em reuniões. “Testemunhei várias
vezes reunião de ministros
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em que o filho do presidente,
que é vereador do Rio, estava
sentado atrás dele tomando
notas”, disse Mandetta.
Discordâncias
Mandetta reiterou as
discordâncias entre a sua
gestão no Ministério a Presidência nos momentos iniciais da pandemia. Ele disse
que todas as recomendações
que fez em público - sobre o
uso do distanciamento físico e de medicações -, foram
feitas também durante re-

Pazuello pediu uma nova data

Depoimento
de Pazuello
é adiado
para dia 19
Ex-ministro alegou
que teve contato
com 2 pessoas que
testaram positivo
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), autorizou, ontem,
que o ex-ministro da Saúde,
general Eduardo Pazuello,
preste depoimento na comissão no dia 19. A autorização
foi dada após Pazuello revelar, através do Comando do
Exército, que teve contato
com duas pessoas que recentemente testaram positivo.
De acordo com comunicado enviado pelo Comando
do Exército, assinado pelo
secretário-geral do Exército, Francisco Montenegro
Júnior, Pazuello nos últimos
dias com dois funcionários
do poder Executivo que foram contaminados.
“Se o general Pazuello
se sente preocupado, e nós
também estamos preocupados de que ele venha para cá
com coronavírus, não tem
problema. A gente espera. A
CPI vai durar 90 dias (...) Se
o caso específico do ministro é a Covid-19 nos esperamos a quarentena de 14 dias”,
afirmou Omar Aziz. O depoimento aconteceria hoje.

CRÍTICAS

Testagem em
massa falhou

Ex-ministro reiterou
discordâncias
entre sua gestão
e a Presidência da
República

Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta deu depoimento à CPI da Covid, no Senado, ontem

uniões ministeriais e Jair
Bolsonaro. As orientações,
entretanto, não tiveram
apoio do mandatário. “Estávamos indo por um caminho
e o presidente por outro”,
destacou.
Segundo o ex-ministro, a
determinação para o isolamento social nos momentos
iniciais da pandemia seria

a medida “adequada”. O ex-ministro relatou ter cobrado união em torno de falas
de “prevenção e isolamento”,
as quais seriam “fundamentais”. Conforme relatou, apesar de não ter tido “discussões ásperas com Bolsonaro”,
Mandetta disse que colocou
suas recomendações, mas
nunca houve proposta téc-

nica concreta da Presidência
da República.
“Não é possível fazer gestão de doença infecciosa sem
separação”, afirmou o ex-ministro. “Quando se tem hepatite, separa-se talheres e
copos”, exemplificou.
Ao resposta ao senador
Renan Calheiros (PMDB-AL), relator da CPI, Man-

detta revelou ainda que
pouco antes de ser exonerado do cargo de ministro da
Saúde, ele enviou uma carta
pessoal para presidente Jair
Bolsonaro, alertando sobre a
necessidade de adotar medidas como o isolamento social
para ajudar a conter o avanço do novo coronavírus em
todo do Brasil.

N O ex-ministro da Saúde
Luiz Henrique Mandetta
afirmou, ontem, durante a CPI da Covid-19, que
a estratégia de testagem
em massa planejada em
gestão não foi levada à
frente pelos sucessores.
“Em março iniciamos todo
o processo, fizemos pool de
laboratórios, uma série de
parceiros, para construirmos toda a lógica de testagem, disparamos processo
de aquisição. E depois soube que essa estratégia não
foi utilizada. Era maneira
muito clara nossa estratégia, testar, testar”, afirmou
Mandetta.
“Em março de 2020, nós
iniciamos o processo de
compra de 24 milhões de
testes. Vimos pararem muitas coisas e não colocarem
nada no lugar. A testagem é
uma delas”, complementou
o ex-ministro.

