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AMÉRICA/GUATEMALA - Terremoto na Guatemala: 48 mortos e 17 mil
deslocados
San Marcos (Agência Fides) – É de 48 mortos o balanço das vítimas do terremoto de 7,4 graus na escala Richter
que atingiu ontem, quarta-feira, 7 de novembro, o norte da Guatemala. O anúncio foi feito pelo presidente da
Guatemala, Otto Perez Molina, numa mensagem para toda a nação, depois de ter visitado as áreas de desastre.
Segundo o Chefe de Estado, há 155 feridos graves e 23 desaparecidos. Nas informações enviadas à Agência
Fides, os deslocados são cerca de 17 mil. O presidente disse em sua mensagem que este terremoto é o segundo em
intensidade após o terremoto de 4 de fevereiro de 1976, que causou 23 mil mortos e mais de um milhão de
desabrigados.
A nível nacional ainda não foi revogado o "alerta vermelho", por medo de novos tremores. O terremoto causou a
interrupção de energia elétrica, água e telecomunicações nas áreas a oeste do país. Dois deslizamentos de terra
interromperam a rodovia interamericana impedindo a passagem de veículos para as áreas afetadas. O sismo foi tão
forte que foi sentido no México e em El Salvador.
O Papa Bento XVI enviou um telegrama de pesar ao Presidente da Conferência Episcopal da Guatemala, Dom
Rodolfo Valenzuela Núñez, Bispo de Vera Paz, Cobán, em que assegura a sua proximidade espiritual e sua oração
para as vítimas, invocando a consolação de Deus por aqueles que foram afetados por este desastre, e convida a
uma fraterna solidariedade "as comunidades cristãs, instituições civis e pessoas de boa vontade, a fim de que neste
momento triste, prestem uma ajuda eficaz às vítimas, com um espírito generoso e caridoso". (CE) (Agência Fides,
08/11/2012)
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