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MMPandemia.
Governo libera
corte de até 100%
do salário, mas com
compensação PÁG. 14
PANDEMIA MINISTRO AFIRMOU QUE BRASIL ENFRENTA DIFICULDADES PARA ENCONTRAR MATERIAIS USADOS EM HOSPITAIS NO MERCADO MUNDIAL

Mandetta já teme que
faltem itens de proteção
Ministro alertou para a importância da
manutenção do isolamento social para
evitar sobrecarga do sistema no país
BRASÍLIA
Das agências
@jornalovale

Em entrevista coletiva na
tarde desta quarta-feira, o
Ministério da Saúde afirmou
estar “muito preocupado”
com o estoque de equipamentos para combate ao co-

ronavírus. Ao responder uma
das perguntas, o ministro Luiz
Henrique Mandetta externou a
preocupação e voltou a frisar
a importância do isolamento
social para frear o contágio e
evitar sobrecarga do sistema
de saúde brasileiro.
Segundo ele, no momento,
todos os Estados da federação
encontram-se abastecidos com
equipamentos. No entanto, res-

SAÚDE MANDETTA QUER EVITAR MOMENTO CRÍTICO
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Pandemia. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça isolamento

Ministro volta
a defender
isolamento
como prevenção
IMPORTÂNCIA. Como for-

ma de evitar que a situação
chegue a um ponto crítico
nos hospitais, o ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a recomendar a
manutenção das medidas de
distanciamento social que
estão sendo adotadas.
“Se nós sairmos, se nós
aglomerarmos, se nós fizermos movimentos bruscos
e relaxarmos nesse grau de
contágio, sim, você pode
ficar com uma série de problemas em equipamentos

de proteção individual. Sim,
porque nós não estamos conseguindo adquirir de forma
regular o nosso estoque”, afirmou durante a entrevista coletiva concedida nesta quartafeira, em Brasília.
“Quando acabar dessa epidemia, eu espero que nunca
mais o mundo cometa o desatino de fazer 95% da produção
de insumos que decidem a
vida das pessoas em um único
país”, afirmou Mandetta, ressaltando que a China sempre
foi o local primário de compra pelos baixos preços. Ele
ressaltou ainda que “temos
hoje todos os estados abastecidos”, mas que gostaria de
ter as compras feitas pelo governo, algumas canceladas, já
sendo encaminhadas às secretarias estaduais.
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S.A Soares/FAB

Proteção. FAB faz auxílio no transporte de álcool em gel e EPIs

saltou a importância de manter
o isolamento social para manter a regulação, citando que as
medidas de hoje só serão sentidas daqui a 14 dias.
Mandetta criticou a organização da produção dos equipamentos de saúde. “Esse vírus
questiona a maneira como a sociedade se organizou”, apontou.
Também em função dos problemas de logística, o ministro
da Saúde recomendou que as
pessoas façam as suas próprias
máscaras, para sair na rua em
caso de necessidade extrema,
como idas ao mercado e a farmácias. “Pode funcionar bem
como barreira ao vírus.”
Um estudo alertou para a falta de leitos e de equipamentos
de EPI ainda para o mês de
abril. De acordo com a publicação, isso ocorreria perto do
dia 21 deste mês. A pasta garantiu que segue trabalhando
para evitar a subida da curva
de contágio e internações por
coronavírus.
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