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AMÉRICA/EL SALVADOR - "A política está muito desacreditada, é
necessário recuperá-la", exorta Dom Rosa Chávez
San Salvador (Agência Fides) - O bispo auxiliar de San Salvador, Dom Gregorio Rosa Chávez, criticou
duramente o comportamento dos políticos que dirigem o chamado "compra e venda de vontade" no âmbito
político. Desde os primeiros dias de setembro, na verdade, a imprensa local referiu amplamente sobre os eventos
do partido ARENA, que pediu aos seus membros deputados de assinar um documento que contém as linhas do
partido. Alguns membros não assinaram o documento, outros reivindicaram sua independência no momento de
votar, enquanto outros mudaram de partido. Embora não haja provas certas, muitos políticos parecem ainda
indecisos sobre o que fazer, e foi adiado o trabalho do parlamento, enquanto o país precisa de soluções imediatas.
Uma prova dessa situação foi a eleição do Procurador Geral, lugar vacante desde a segunda semana de setembro.
"A política no país está muito desacreditada, quase prostituída, e é preciso recuperá-la, porque é uma profissão
nobre": essas são as palavras de Dom Rosa Chavez pronunciadas durante uma coletiva de imprensa, em que
comentou o que está acontecendo. Segundo a nota envida à Agência Fides, o Bispo Auxiliar de San Salvador
destacou que o país necessita de uma nova classe política para guiar o futuro da nação: "Os funcionários públicos,
em todos os níveis, devem assumir suas responsabilidades, do Presidente da República até o último prefeito ou
assessor. O país está em crise, está em pedaços, e para poder reconstrui-lo necessitamos de líderes com muito
senso de responsabilidade, pessoas que sejam dignas de confiança". Dom Rosa Chavez também recomendou que
a escolha de altos funcionários, como o Procurador-Geral, seja feita por um grupo de pessoas de peso,
independentes, confiáveis, com grande amor pelo país e com a capacidade de desempenhar esses cargos. (CE)
(Agência Fides, 15/10/2012)
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