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Rainhas do Bancrévea e Subsar desfilam na mesma passarela. Página 7.CIDADES
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Parte da fachada do Palacete Faciola desabou e preocupa moradores da área

O caso da médica cubana 
Ramona Rodríguez, 
que abandonou o pro-

grama Mais Médicos e está 
abrigada provisoriamente 
no gabinete do deputado 
do DEM Ronaldo Caiado 
em Brasília, traz de volta 
ao debate público questões 
básicas da democracia rela-
cionadas com a contratação 
dos médicos cubanos para 
o programa.

Não está em jogo a ca-
pacitação desses médicos 
— criticada por setores 
médicos brasileiros — ou 
se o programa governista 
significa a solução para os 
problemas da Saúde Pública 
brasileira, como a propagan-
da oficial quer fazer crer. Es-
sas questões merecem ser 
discutidas, mas, diante dos 
problemas éticos e de direi-
tos humanos que surgiram 
com o sistema de contra-
tação dos cubanos, devem 
ficar em segundo plano, 
enquanto o Ministério Pú-
blico do Trabalho intervém 
para garantir os mínimos 
direitos a esses estrangei-
ros — que aqui estão ainda 
sob a vigilância da ditadura 
cubana, o que é inadmissí-
vel numa democracia.

Assim é que os médicos 
cubanos não podem sair de 
férias, a não ser que vão pa-
ra Cuba, não podem manter 
contato com estrangeiros 
sem comunicar ao governo 
cubano, não podem desistir 
do programa e continuar 
por aqui. E, se depender do 
parecer do advogado-geral 
da União, Luís Adams, não 
podem nem mesmo pedir 
asilo ao Brasil.

Essa atitude brasileira já 
produziu fatos vergonho-
sos, não condizentes com o 
Estado democrático, como a 
entrega ao governo cubano 
dos pugilistas cubanos Guil-
lermo Rigondeaux e Erislan-
dy Lara, que haviam fugido 
da concentração durante os 
Jogos Pan-Americanos no 
Rio, em 2007, e queriam fi-
car no Brasil asilados.

Meses depois, desmen-
tindo o governo brasileiro, 
que dissera que os cubanos 
pediram para voltar ao seu 
país, Erislandy Lara, bi-
campeão mundial amador 
da categoria até 69 quilos, 
chegou a Hamburgo, na 
Alemanha, depois de ter 
fugido em uma lancha de 
Cuba para o México.

Em 2009, Rigondeaux 
acabou fugindo para Mia-
mi, nos Estados Unidos.

Como já escrevi aqui, o 
caso dos médicos cubanos 
tem a mesma raiz ideológi-
ca. Cuba ganha mais com 
a exportação de médicos 
do que com o turismo, isso 
porque o dinheiro do paga-
mento individual é feito di-
retamente ao governo cuba-
no, que repassa uma quan-
tia ínfima aos médicos.

O governo brasileiro não 
apenas aceita essa mercan-
tilização de pessoas como 
dá apoios suplementares: 

enquanto as famílias de 
médicos de outras nacio-
nalidades podem vir para o 
Brasil, o governo brasileiro 
aceita que o governo cuba-
no mantenha os parentes 
dos médicos enviados ao 
Brasil como reféns na ilha 
dos Castro.

O contrato dos médicos 
cubanos, sabe-se agora, é 
intermediado por uma tal 
de “Sociedade Mercantil 
Cubana Comercializadora 
de Serviços Cubanos”, o 
que deveria ser investigado, 
pois não se sabe para onde 
vai o dinheiro arrecadado. 
Há desconfiança na oposi-
ção de que parte desse di-
nheiro volta para os cofres 
petistas, o que seria uma 
maneira de financiar um 
caixa dois para as eleições.

O Ministério Público do 
Trabalho, que não tivera 
até o momento acesso aos 
contratos firmados pelo 
governo brasileiro e a tal 
“Sociedade Mercantil”, o 
que é espantoso, a partir 
do depoimento da médica 
cubana decidiu cobrar do 
governo que mude a rela-
ção de trabalho com os mé-
dicos cubanos, obrigando 
a que seja igual à de outros 
médicos estrangeiros, que 
ficam integralmente com 
os R$ 10 mil pagos pelo go-
verno brasileiro.

Não é de espantar que a 
deserção de médicos cuba-
nos não seja maior, pois há 
uma série de constrangi-
mentos legais e pessoais 
que tornam difícil uma 
atitude mais radical. O que 
importa é que o governo 
brasileiro está usando mão 
de obra explorada por uma 
ditadura para fingir que 
está resolvendo o proble-
ma de falta de médicos, 
enquanto nada está sendo 
feito para resolver o proble-
ma de maneira definitiva.
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1 O caso da médica cuba-
na que abandonou o 
Mais Médicos traz de 

volta ao debate questões 
da democracia relaciona-
das à contratação dos mé-
dicos cubanos.

2 O contrato dos médi-
cos cubanos é interme-
diado por uma tal “So-

ciedade Mercantil Cubana 
Comercializadora de Ser-
viços Cubanos”, o que de-
veria ser investigado.

3 O Ministério Público 
do Trabalho decidiu 
cobrar do governo 

que mude a relação de 
trabalho com os médicos 
cubanos, obrigando a que 
seja igual à de outros mé-
dicos estrangeiros.

Mais Médicos na berlinda
merval@oglobo.com.br

Cuba ganha 
mais com a 
exportação de 
médicos do que 
com o turismoApós o desabamento de 

uma casa abandonada lo-
calizada na avenida José 

Malcher, entre as travessas 
Doutor Moraes e Benjamin 
Constant, na última quarta-
feira, 5, foi constatado que 
outros prédios da cidade tam-
bém correm o mesmo risco. 
Parte da fachada de um deles, 
o Palacete Facíola, desabou 
ontem na calçada da avenida 
Nazaré, esquina com a Dr. 
Moraes. Ninguém se feriu. 
Outro prédio que preocupa os 
vizinhos fica localizado na tra-
vessa 3 de Maio, entre as ave-
nidas José Malcher e Nazaré. 
Os moradores do local estão 
preocupados com os riscos 
da fachada do imóvel desabar 
sobre a calçada, já que parte 
do teto interno da construção 
desabou anteontem. “Era por 
volta de 7h30, quando o teto 
desabou. Primeiro fez um 
pouco de barulho depois foi o 
tombo”, descreveu o morador 
Pedro Bassalho, de 60 anos, 
vizinho da construção. “É ar-
riscado porque aqui é bem 
movimentado e pode cair em 
cima das pessoas que andam 
na calçada”, alerta a outra vizi-
nha, Silvia Raimunda.

Outro problema que oferece 
risco, segundo os moradores, 
é a falta de poda das árvores 
do local. Uma castanhola está 
podre e causa preocupação a 
Pedro. “Essa castanhola está 
podre. Já caíram galhos dela 
nos fios elétricos e chegamos a 
ficar sem energia aqui há dez 
dias atrás. Falamos para Sem-
ma (Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Belém) des-
sa situação há um ano e meio e 
até agora nada foi feito”, recla-
mou. Pedro quer que o vegetal 
seja cortado e plantado outro 
no lugar. Uma mangueira é 
outra árvore que também es-
tá atrapalhando a vizinhança. 
Segundo Silvia, os galhos e fo-
lhas impedem que a lâmpada 
do poste ilumine a rua. “Aqui é 
assalto direto, porque o poste 
não ilumina. Eu deixo a lâm-
pada do meu pátio acesa para 
ajudar”, relatou. A Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
(Semma) informa que enviará, 
hoje, técnicos para fazer uma 
vistoria nas árvores. O Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará 
(CBMPA) informou que atua 
somente após o desabamento 
ocorrer e que as ações de pre-
venção competem à Defesa Ci-
vil do Município. A reportagem 
tentou contato com a Defesa 

ALERTA
Período chuvoso 
aumenta riscos 
de acidentes com 
prédios e árvores

Pedaço da 
fachada do 
Palacete Faciola 
caiu ontem. O 
prédio é tombado.

Civil de Belém, mas não con-
seguiu falar com ninguém até 
o fechamento desta edição.

Apesar de aparentemente 
não correr riscos de desaba-
mento iminente, dois prédios 
históricos localizados no iní-
cio da avenida Nazaré esquina 
com a travessa Doutor Moraes 
preocupam os transeuntes. Na 
manhã de ontem, um pedaço 
da fachada do Palacete Faciola 
caiu na calçada. Ninguém foi 
atingido pelos escombros É 
possível verificar que tijolos 
escoram a fachada na parte 
interna do prédio. Do outro 
lado da rua, a casa de número 
112 também está abandonada. 
“Eles estão abandonados, real-
mente pode acontecer alguma 
coisa”, alerta a doméstica Silvia 
Firmeto, que esperava um ôni-
bus em uma parada em frente 

ao Faciola. Leonardo Souza, 
48 anos, torce que nada acon-
teça enquanto estiver na área. 
“Espero que nada aconteça en-
quanto estiver aqui. Só isso me 
preocupa”, alegou.

Na área em que um prédio 
desabou na José Malcher, a 
faixa de trânsito da esquer-
da continuava interditada, 
na tarde de ontem, com fitas 
proibindo o tráfego de veí-
culos. Pela manhã, a Semob 
chegou a desviar os ônibus 
pela Doca de Souza Franco 
até a Presidente Vargas. De 
tarde, os ônibus já passavam 
pelo local e um pequeno en-
garrafamento se formou de-
vido ao aumento do tráfego. 
Segundo a Secretaria Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
de Belém (Semob), o trânsito 
deverá ser liberado totalmen-

te hoje após a derrubada do 
prédio pela Defesa Civil do 
Município.

O contador Emanuel Au-
gusto, 51 anos, passa todo dia 
pelo local e nunca havia per-
cebido nenhum sinal de que 
o prédio iria desabar. Segun-
do ele, após a chuva forte de 
segunda-feira, 3, a área havia 
sido interditada por precau-
ção. “Nesse último final de 
semana choveu muito. Não 
tinha receio que isso pudesse 
acontecer”, afirmou Emanuel, 
que foi pego de surpresa.

Força do vento arranca janela de apartamento
Uma janela caiu do oitavo 

andar de um prédio e ficou 
presa aos galhos de uma man-
gueira localizada na esquina 
da avenida Nazaré com a tra-
vessa Benjamin Constante, no 
bairro de Nazaré, em Belém. A 
queda ocorreu na madrugada 
de ontem. Após telefonemas 
dos moradores do residencial, 
o Corpo de Bombeiros esteve 
de manhã na área para retirar 
o objeto. Para realizar o servi-
ço, o Corpo de Bombeiros Mili-
tares (CBM) e agentes da Secre-
taria Executiva de Mobilidade 
Urbana de Belém (Semob) fize-
ram uma interdição das 11h30 
às 13 horas de algumas faixas 
na avenida Nazaré e de um tre-
cho da calçada localizada na 
travessa Benjamin Constant. 
Ninguém se feriu com o inci-
dente. Os funcionários do pré-
dio não quiseram comentar o 
assunto e informaram que o 
proprietário do apartamento 
não estava em casa.

A janela de vidro foi ar-
rancada de um apartamento 
devido a força dos ventos e da 
forte chuva que caiu sobre a 

Vizinhos de casarões antigos
de Belém temem desabamento

Os blocos de carnaval de rua 
da cidade de São Paulo não po-
derão usar cordas ou vestimen-
tas para restringir a participa-
ção nos eventos. A norma foi 
definida em decreto do prefeito 
Fernando Haddad, publicado 
ontem no Diário Oficial. A inten-
ção é impedir qualquer segre-
gação nas festas que utilizem o 
espaço público. “Tratando-se de 
ocupação temporária de bens 
públicos, nas manifestações do 
carnaval de rua não poderão 
ser utilizadas cordas, correntes, 
grades e outros meios de segre-

gação do espaço que inibam a 
livre circulação do público”, diz 
o terceiro artigo do decreto. O 
texto estabelece ainda a criação 
de uma comissão para articular 
diversos órgãos municipais na 
organização do carnaval de rua. 
Caberá à Secretaria Municipal 
de Coordenação das Subprefei-
turas, por exemplo, o mapea-
mento dos itinerários dos blo-
cos, enquanto a Secretaria de 
Cultura deverá fazer a articula-
ção entre os promotores das fes-
tas e os moradores das regiões 
que receberão os eventos.

Prefeito veta corda em bloco
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Janela caiu sobre uma árvore durante tempestade na madrugada. Ninguém se feriu. 

capital paraense na noite de 
anteontem. O isolamento do 
trecho provocou um conges-
tionamento de veículos tam-

bém nas ruas transversais. 
Segundo o taxista Jonas Sou-
za, de 35 anos, que trabalha 
na área, nenhum acidente 

deste tipo havia ocorrido na 
área antes. “Ninguém se feriu, 
graças à Deus não foi nada de 
mais”, disse.

Parte dos escombros do desabamento de quarta-feira foi retirada somente hoje
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