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AMÉRICA/CHILE - Preocupação da Igreja pela violência em Freirina
Freirina (Agência Fides) - Desde as primeiras horas de quinta-feira, 6 de dezembro, foram registrados episódios
de violência na cidade de Freirina, no vale sul da diocese chilena de Copiapó. Segundo a nota da Conferência
Episcopal do Chile, o Bispo da Diocese, Dom Gaspar Quintana, manifestou sua grande preocupação com o que
aconteceu: bloqueios nas estradas contra os habitantes que tarde entraram em confronto com os guardas de
segurança da empresa Agrosuper e depois com a polícia. Há muito tempo os moradores da área assinalaram a
grave situação de Freirina, onde não há água, a qualidade do ar está comprometida e existe o problema do respeito
pelo meio ambiente, exigindo melhores qualidades de vida e respeito pelos seus direitos. Os confrontos deixaram
um balanço de oito pessoas presas e uma gravemente ferida: o diretor de Yahir Rojas, internado no Hospital
Provincial de Vallenar. Segundo a reconstrução, a situação agravou-se porque as autoridades de saúde da região
de Atacama revogaram a proibição de funcionamento da planta industrial fechada por algum tempo (veja Fides
21/05/2012 e 23/05/2012). A essa medida se acrescenta a recente autorização para instalar a usina termelétrica de
Punta Alcalde em Huasco, cidade que fica a 15 quilômetros de distância. Na carta enviada à Agência Fides, lê-se
que os sacerdotes do vale sul, especialmente de Freirina e Vallenar, estão do lado da comunidade. Pe. Mauricio
Arancibia, da comunidade de Vallenar, visitou os feridos e notou que o jovem diretor Yahir Rojas está em
condições críticas. Os manifestantes o espancaram brutalmente e depois o entregaram à polícia. O Bispo de
Copiapó, Dom Gaspar Quintana, e o Vigário Geral da diocese, foram ontem à tarde a Freirina para avaliar a
situação com as autoridades locais. (CE) (Agência Fides 07/12/2012)
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