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ÁSIA/FILIPINAS - Atualização sobre as operações de ajuda à população
filipina atingida pelo tufão
Bohol (Agência Fides) – Segundo os últimos dados recebidos pela Agência Fides do Coordenador da Camillian
Task Force, pe. Aris Miranda, MI, diversas ajudas e gêneros alimentícios foram distribuídos em aldeias de Bohol
isoladas por longo tempo devido ao tufão (veja Agência Fides 08/11/2013). Seja pe. John Jay como pe. Aris
partiram de Bohol para Samar e Leyte para organizar a fase de recuperação do programa da CTF. “Atualmente –
contou pe. Aris – as estradas, os portos e aeroportos principais dirigidos a Samar e Leyte de Cebu, Manila e
Mindanao reabriram e os bens de socorro estão chegando ás áreas atingidas. As telecomunicações e os serviços
Internet também estão lentamente recomeçando. Todavia, para a eletricidade ainda será preciso aguardar 3 meses.
Além disso, as operações de socorro imediato em Basey, Samar ocidental, se concluíram com a ajuda do St.
Camillus Hospital de Calbayog City. Através da CTF foram organizadas diversas redes de distribuição com o
apoio de ongs. Foram providenciados medicamentos, gêneros alimentares, transportes, conexões com serviços
especiais, grupos de assistência técnica, professores, pessoal médico e assistentes sociais e psicólogos. O St.
Camillus Hospital é um dos serviços de saúde na linha de frente no fornecimento de assistência médica aos
sobreviventes de Samar e Leyte. Na semana passada, estava praticamente lotado. Todavia, o grupo eletrogêneo
sofreu uma avaria e fomos obrigados a enviar pacientes a hospitais de outras províncias, distantes de Samar e
Leyte”, disse o coordenador da CTF. “Em Calbayog existem 4 hospitais e somente um está funcionando, mas é
muito pequeno, como todos. O Departamento de Saúde emprestou um grupo eletrogêneo que será entregue em
breve. Neste meio tempo, o conselho provincial decidiu comprar um novo, que deve estar disponível em 15 dias.
Consultas médicas e psicossociais acabam de começar para 1500 famílias em 4 ‘barangay’ de Basey: os dias
inteiros serão dedicados à clínica média, Eucaristia, almoço para 3 mil pessoas e distribuição de bens de primeira
necessidade, que devem durar um ou dois meses. Uma equipe de 60 pessoas se unirá a esta missão, além de
benfeitores nacionais e estrangeiros. Há muitos voluntários em Manila e Calbayog”, acrescentou pe. Aris, e
haverá um encontro com o responsável da Caritas Italiana Ásia em Intramuros. Em dezembro, as intervenções
deverão ser novamente planejadas. (AP) (25/11/2013 Agência Fides)
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