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Este é Gercemílio. Ele colocou sua
melhor roupa para essa foto.
Cortou o cabelo e reuniu toda a
sua família para me esperar.

É nessa linda paisagem que Gercemílio logo de manhã vem escovar
seus dentes. A família usa a água do rio para todas as atividades da
casa, inclusive tomar banho.

Essa é a família de Gercemílio. Simples, humilde mais que
apesar de todas suas dificuldades não perdem a alegria e suas
perspectivas de um futuro melhor. A casa é de barro.

Os
seus
dentes
estão
comprometidos e doem. Ele
sente vergonha e quase não sorri
.

É nesta parede da casa que ficam guardadas as escovas e a pasta de dente de todos da
família. É um porta-escovas feito de restos de tecido. As escovas ficas expostas ao
ambiente e observa-se que estão bem desastadas.

Depoimento de Gercemílio

A cidade de Arraias fica no estado de Tocantins.
Para a família de Gercemílio ir a Unidade de
Saúde em Arraias é mais fácil pois existe
transporte com regularidade o que não acontece
em Cavalcante-GO. Além disso em Cavalcante
não há dentista regular na rede pública.

Este é o consultório Odontológico da rede pública
do município de Arraias-TO que Gercemílio
frequenta quando tem dor de dente.

A família de Gercemílio não possui bens de consumo.

Após se acostumar com minha
presença Gercemílio finalmente
sorri.

Meu nome é Gercemílio Soares Fernandes, tenho onze
anos. Moro na comunidade Kalunga no município de
Cavalcante-Go, mas vamos para Arraias-TO sempre que
precisamos ir à cidade porque é mais fácil mesmo
atravessando o rio e andando 135 km de ônibus. Eu tenho
cinco irmãos e sou o mais velho. A minha vida é ir para a
escola, brincar com meus irmãos e ajudar meu pai na roça.
Eu me levanto de manha e é nesse horário que escovo
meus dentes lá no rio, pois é lá que temos agua. Eu já fui
no dentista quando meus dentes estavam doendo. Eu sei
que tenho alguns dentes estragados e tenho vergonha de
sorrir por isto. A minha família mora muito longe do posto
de saúde, tem até que atravessar o rio, lá as vezes tem
dentista, mas não tem como ir lá sempre. Estou estudando
ainda no quinto ano. A minha escola fica longe e nós
andamos seis quilômetros para chegar lá. Quase não
faltamos às aulas mais ficamos cansados. As férias daqui
são quando os nossos pais estão colhendo a roça. Vou
estudar porque sei que só dessa formas posso ajudar
minha família a ter uma vida melhor.

