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Boca no Trombone
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Mais médicos
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Conﬁrmada liberação de recursos para
construção de passeio na Linha Cruzinhas
Foto: Ascom/P-Des

Pajelança muito mal remunerada
“Nossa medicina é quase de
curandeirismo”, diz Dr. cubano

O

cubano Gilberto Velazco Serrano, resolveu dar com
a língua nos dentes. Em entrevista à revista Veja, disse como funciona a fábrica de médicos na mais maligna
ilha caribenha, bem como comercializa o seu produto
com as republiquetas esquerdopatas.
O Doutor disse que aprendeu seu ofício em meio a
livros desatualizados e à falta crônica de medicamentos e
de equipamentos. O sonho de ajudar os desamparados
bateu de frente, ainda durante sua formação universitária, com a dura realidade de seu país: falta de infraestrutura, doutrinação política e arbitrariedade por parte do
governo. "É triste, mas eu diria que o que se pratica em
Cuba é uma medicina quase de curandeirismo”.
Também contou detalhes sobre o que era para ser
uma missão humanitária: “Fomos enviados 140 médicos
para a Bolívia em 2006. Disseram que íamos ﬁcar no país
por três meses para ajudar a população após uma
enchente. Quando cheguei lá, ﬁquei sabendo que não
chovia há meses. Era tudo mentira. Os três meses iniciais
viraram dois anos. O pior de tudo é que o grupo de 140
pessoas não era formado apenas por médicos - havia pelo
menos 10 paramilitares. A chefe da brigada, por exemplo,
não era médica.
Vi armas dentro das casas onde eles moravam. Eles
andavam com dinheiro e viviam em mansões, enquanto
nós éramos obrigados a morar nos hospitais com os pacientes internados. Não me esqueço do que a chefe da brigada disse: “Vocês são guerrilheiros, não médicos”. Não
viemos à Bolívia tratar doenças parasitárias, vocês são
guerrilheiros que vieram ganhar a luta que Che Guevara
não pôde terminar”. Na Bolívia, ela nos disse que deveríamos estudar a catarata. Estávamos lá, a priori, para a atenção básica – não para operações como catarata. Mas tratar a catarata, uma cirurgia muito simples, tinha um efeito psicológico no paciente e também na família. Todos
ﬁcariam agradecidos à brigada cubana.
Não sei se é mera coincidência, mas, e sempre há um
mas em tudo, nós temos na região as quase viúvas de
Fidel exercendo uma pajelança remunerada a base de
plantas medicinais. Também é sabido que os ditos cujos
andaram estudando bem próximo do paredão dos Castro
e falam maravilhas da medicina cubana e garantem que é
a única nação do mundo que desenvolveu a vacina contra
o câncer. Deve ser aquela que aplicaram no ﬁnado Hugo
Chaves, ex Comandante da República Bolivariana de
Venezuela. Morreu, mas há quem diga que não. Pois, seu
fantasma costuma aparecer para os seus devotos.

Descanso
deputado estadual
Maurício Eskudlark,
recebeu em seu gabinete, a
visita do prefeito Hélio
Daltoé, e conﬁrmou a liberação de R$ 200 mil reais
através de convênio com o
município para a construção de um passeio público
ligando o trevo principal
do município até a linha
cruzinhas.

O

Eskudlark entende que
o investimento trará mais
segurança aos motoristas
que transitam na rodovia
e aos moradores de Descanso. “Centenas de pessoas fazem suas caminhadas semanalmente naquele trajeto, é possível ver
em alguns momentos o
cidadão caminhando
sobre a rodovia, com a
construção deste passeio

além de embelezar o trajeto vamos trazer mais conforto e diminuir bastante
o risco de algum acidente
no local”, explica o deputado.
O prefeito Hélio Daltoé
agradeceu o empenho do
deputado na liberação dos
recursos e elogiou sua
equipe de trabalho na elaboração dos projetos.

“Estamos trancados pela
burocracia, para tudo se
precisa de projetos e muitos trâmites legais, parabenizo a minha equipe de
trabalho pela dedicação e
também aos vereadores
Marcio Bortolotto e Cleuza Mazzardo que buscaram junto ao deputado
Maurício a liberação desta
importante quantia”, aﬁrma.

Novo quartel dos Bombeiros atenderá dois municípios da região
Anchieta
Romelândia
Governo do Estado
descentralizou R$
200 mil para a construção
do Quartel do Corpo de
Bombeiros de Anchieta e
Romelândia. Os recursos
são oriundos do Fundo
Social. Esse antigo sonho
será realizado, a legislação
foi aprovada dentro dos
padrões do CBMSC, terreno já estão em nome do
Corpo de Bombeiros, o
projeto já foi aprovado
pela prefeitura e Bombeiros.
De acordo com a direção do Corpo de Bombeiros, o que dependia da prefeitura de Anchieta,
CBMSC local e SDR foi feito. “Agora só depende que
o Governo do Estado faça

O

a descentralização do
dinheiro pra que a SDR
faça a licitação e de inicio
na obra, realizando assim
os anseios da comunidade
da região”, relatou a direção dos Bombeiros.

Veículos
Já está disponível no
quartel de Palma Sola, a
frota que vai dar início aos
atendimentos em Anchieta e Romelândia, já está no
quartel: uma ambulância
para o atendimento de

emergência e urgências,
um automóvel para o serviço de vistorias, uma
motocicleta para serviço
administrativo e um caminhão para combate a
incêndio (esta sendo totalmente revitalizado).
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