
BRASIL

DEBRASÍLIA

AFrente Parlamentar Ob-
servatório daPandemia de
Covid-19 deve convidar o
secretário de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Insu-
mos Estratégicos em Saú-
dedoMinistério da Saúde,
Hélio Angotti Neto, para
prestaresclarecimentos so-
bre anota técnicadapasta,
em que atribui eficácia à
hidroxicloroquinanotrata-
mento contra o corona-
vírus e diz que as vacinas
nãotêmamesmaefetivida-
de, o inverso do que mos-
tram os estudos em todo
mundo.
O documento assinado

por Angotti barra as dire-
trizes que contraindica-
vam o “kit covid” no trata-
mento ambulatorial e hos-
pitalardadoença, elabora-
dasporumgrupodemédi-
cosconvocadospelominis-
tro da Saúde, Marcelo
Queiroga, e aprovadas pe-

la Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnolo-
gias no Sistema de Saúde
(Conitec).
AlémdoconviteaAngot-

ti Neto, deve haver delibe-
ração nesta semana na
frente parlamentar, criada
peloSenadopara fiscalizar
eacompanharosdesdobra-
mentos da CPI da Covid,
para chamar Queiroga ao

Senado, a fim de explicar a
nota técnica, o apagão de
dados sobre a pandemia e
o atraso da vacinação das
crianças.
Outro convidado deve

ser o procurador-geral da
República, Augusto Aras,
em virtude da demora, na
opinião do Observatório,
emtomarprovidênciasefe-
tivas na apuração dos cri-

mes apontados pelo rela-
tório final da CPI da Co-
vid-19. A Frente também
quer ouvir as instâncias
estaduais do Ministério
Público (MP) e represen-
tantes da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), como o dire-
tor-presidente Antonio
BarraTorres.
Caso as autoridades não

compareçam,aideiaécon-
vocá-las por meio de co-
missões permanentes do
Senado,comoasdeAssun-
tos Sociais (CAS) e Direi-
tos Humanos (CDH). Se
ainda assim não houver
resposta satisfatória, os
parlamentares avaliam
que uma nova Comissão
de Inquérito Parlamentar
(CPI)podeseraberta.
O vice-presidente da

frente e líder da oposição
no Senado, Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), já ha-
via apresentado um pedi-
do para criação de nova
CPIafimdeapuraraatua-
ção do Governo Federal
napandemia.
Nosábado,elecontabili-

zava onze assinaturas, das
27 necessárias, a maioria
de senadores que com-
põemafrente.Cabeaopre-
sidentedoSenadoadeter-
minação de abertura da
CPI, caso o apoio ao tema
alcance ao menos 27 no-
mes.(EstadãoConteúdo)
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❚❚❚ O Ministério da Saúde
informouque vai prorrogar
pormais 30 dias a ajuda de
custos para a manutenção
deleitosdeUnidadesdeTe-
rapia Intensiva (UTIs) da-
da a estados e municípios.
Em nota, a pasta informa
que a prorrogação abrange
o custeio para 14.254 leitos
de UTI covid-19 adulto e
pediátrico.
AprorrogaçãodasUTIs é

umademandadoConselho
Nacional de Secretários de
Saúde(Conass)edoConse-
lhoNacional deSecretarias
Municipais de Saúde (Co-
nasems). IstoporqueoPaís
vem registrando aumento
de pessoas contaminadas
pela covid-19, em especial
pelo crescimentodonúme-
rodedoentes infectadospe-
lavarianteÔmicron.
Ocontratoquedisponibi-

lizaleitosexcedentesaoses-
tados pelo Ministério da
Saúde seencerrarianopró-
ximo dia 31. A prorrogação
será publicada no Diário
Oficial da União (DOU)
nos próximos dias, segun-
doapasta.
Em nota, o governador

do Piauí e presidente do
Fórum de Governadores,
Wellington Dias, afirma
que há estados com um ce-
nárioquepode ser conside-
radopreocupante.
“Já temos sete estados

com70%oumaisdacapaci-
dade dos leitos ocupados,
para doença respiratórias
agudas e graves (covid 19,
destacadamente variante
Ômicron eH3N2/Influen-
za), além de viroses e diar-
reias. E demais estados em
situação de elevação no ní-
vel de ocupação”, destacou
ogovernador.

AVANÇO

O Rio de Janeiro confir-
moumais8.069diagnósti-

cos de covid-19 nas últi-
mas 24 horas, segundo ba-
lançodivulgadopelaSecre-
taria Estadual de Saúde.
Foram registradas três
mortesnoEstado.Onúme-
ro informado é menor do
que o assinalado nas 24h

anteriores,quandohouve
25 óbitos confirmados. O
total de mortos por co-
vid-19 no Estado do Rio
desde o início da pande-
mia chegou a 69.677.
(AgênciaBrasil eEstadão
Conteúdo)
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Ministério prorroga custeio deUTIs
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Documento de Angotti defende o kit covid, criticado por especialistas

Apóscomplicaçõespor coronavírus, ex-prefeitodoRiodeve teralta
Overeadoreex-prefeitodoRioCesarMaia, de76anos, deve ter alta hojedoHospital CopaStar,
emCopacabana, noRio. A informação foi publicadapela filhadele, DanielaMaia, emsua contano
Instagram.Ele foi diagnosticadocomcovidna4a-feiraeprecisoudeoxigênionodia seguinte.

No total, 14.254 leitos de UTI terão custeio prorrogado pela União

Segundoa senadoraepré-candidata àPresidência da
RepúblicaSimoneTebet (MDB-MS), anota técnicapublicada
peloMinistériodaSaúde foi determinante para seuapoio

àaberturadeumanovaCPI.Umabaixo-assinado criadopor
docentes, profissionais de saúdeepesquisadores emrepúdio ao
documento já alcançamais de 30mil assinaturas naplataforma
change.org. Elaacrescenta aindaqueháumnovo conjuntode
informaçõesquedão respaldoàabertura denovaCPI, comoo

apagãodedadosdoMinistérioda Saúdeeaatuaçãodo
GovernoFederal nanovaondade covid-19provocada

pela varianteÔmicron, se asquestõesnão foremesclarecidas
aoObservatórioouàs comissõespermanentes.

ROGÉRIOSANTANA/GOVERNODOESTADODORIO

Autordeparecer sobrekit covid
deveserouvidopor senadores
Angotti Neto atribui eficácia à hidroxicloroquina contra a doença e diz que vacinas não têm mesma efetividade
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