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AMÉRICA/BRASIL - Novo apoio a Dom Casaldáliga da Câmara dos
Deputados
Mato Grosso (Agência Fides) – A Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos deputados expressou o seu
total apoio ao Bispo Emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, de 84 anos, obrigado
a deixar sua comunidade no Mato Grosso devido às contínuas ameaças de morte. (veja Fides 10/12/2012). "
“Diante das novas ameaças por causa de seu corajoso trabalho de solidariedade para com os povos indígenas e os
trabalhadores da terra”, a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados expressou “seu mais firme
apoio ao Bispo Casaldáliga, um humanista que enche de orgulho o Brasil e a todos aqueles que trabalham em prol
dos direitos humanos". Dom Casaldáliga, 84 anos, que sofre há tempos de mal de Parkinson, teve que se refugiar
numa localidade desconhecida e, segundo a imprensa local, recebeu depois a proteção da polícia federal por causa
das ameaças por sua luta ao lado dos índios Xavantes. A nota enviada à Agência Fides refere que a Comissão
reconhece "a presença solidária e a autoridade moral do prelado na resistência dos índios Xavantes que lutam pela
restituição do seu território”, além da “legitimidade da sua militância como defensor dos direitos humanos e por
agir em defesa dos povos oprimidos do campo". Na moção, os deputados condenam a ocupação das terras
indígenas, reiterando que “a retirada dos latifundiários é imperativa para a paz na zona rural” e exortam as
autoridades competentes “a acelerar os processos de demarcação das terras indígenas nos seus territórios no Mato
Grosso e nos outros estados onde existem conflitos por causa da ocupação das áreas indígenas". (CE) (Agência
Fides, 14/12/2012)
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