Santos no
crise, saiuxana
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Temendo manifestações de
repúdio à sua pessoa, o ministro
da Saúde, Roberto Santos,
chegou ontem para depor na
Subcomissão de Saúde, Seguridade Social, Ecologia e
Meio Ambiente escoltado por
forte esquema de segurança,
fato até agora inédito nos
trabalhos da Constituinte. Espantado, o deputado Eduardo
Jorge (PT-SP) exigiu a retirada
imediata
dos
seguranças,
avisando que "esse tipo de
método na luta política nflo deve
ser empregado nessa casa".
Demonstrando surpresa, Roberto Santos respondeu que,
"se houve segurança, nâo
provinha do Ministério da
Saúde, porque n3o dispomos
desse instrumental". Parlamentares presentes asseguraram
que de fato a segurança pertencia ao Congresso Nacional, mas
fora requisitada pelo Ministério
da Saúde. Momentos depois, o
presidente da subcomissão,
deputado Jorge Elias Murad
(PDT-MG), comunicou em
aparte que os seguranças já
haviam se retirado.
Encerrado o episódio policial, o ministro da Saúde começou seu longo depoimento, de
quase duas horas, tendo por
plateia apenas seus próprios
auxiliares mais íntimos, que se
retiraram logo assim que ele
saiu. Os sanitaristas preferiram
ficar do lado de fora, no corredor, aguardando a vez dos
depoentes seguintes: o presidente da Fiocruz e secretário de
saúde do Rio de Janeiro, Sérgio
Arouca, e o presidente do
Inamps, Hésio Cordeiro, que
também nâo assistiram à fala do
ministro, preferindo o corredor.
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Santos foi ao Congresso cercado por esquema de segurança
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