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AMÉRICA/BOLÍVIA - A violência é inútil e contrária à dignidade de todo
homem; também a Igreja apoia a marcha de Tipnis
Cochabamba (Agência Fides) - "Em muitas ocasiões, a Igreja Católica condenou o uso da violência, considerada
inútil e contrária à dignidade de todo homem e ao próprio exercício dos direitos fundamentais... Um diálogo
responsável, ao invés, pressupõe abertura, escuta e respeito recíproco, para alcançar as soluções desejadas, a
serviço da dignidade das pessoas e do bem comum da sociedade": são as palavras de um comunicado lido por
Dom Oscar Aparicio, Bispo Auxiliar de La Paz, Secretário da Conferência Episcopal, durante uma coletiva de
imprensa convocada ontem para relançar o apelo ao diálogo. A Secretaria-Geral da Conferência Episcopal
Boliviana manifestou, de fato, grande preocupação pela ação repressiva exercitada pelas forças de ordem contra
os participantes da IX Marcha de Tipnis (Território Indígena e Parque Nacional Isiboro Secure), entre os quais
mulheres e crianças, organizada dois dias atrás em defesa desta região indígena, para evitar a construção de uma
estrada que a atravessaria.
Várias instituições manifestaram apoio às populações locais: a COB (Central Operária da Bolívia), a Federação
dos Professores das escolas de La Paz, muitos setores sociais, a Igreja Católica na pessoa do Bispo da diocese de
El Alto, Dom Jesus Juarez, que é Vice-presidente da Pastoral Social e da Caritas Boliviana, o qual lançou um
apelo para abrir o diálogo e encontrar acordos autênticos.
Justamente ontem teve início em Cochabamba o encontro do Conselho Permanente da Conferência Episcopal
Boliviana, durante o qual se falará desta situação e de outros problemas sociais da Bolívia. A situação se tornou
tensa depois da aprovação da “consulta” sobre a construção da estrada na região de Tipnis (veja Fides
25/10/2011), não obstante o governo tenha especificado que se tratava somente de uma consulta e não da
aprovação definitiva para a construção da obra. (CE) (Agência Fides, 06/07/2012)
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