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AMÉRICA/VENEZUELA - A Igreja: "Votem nas pessoas mais próximas aos
problemas da população"
Caracas (Agência Fides) – As iminentes eleições administrativas são “realmente importantes porque vamos eleger
as pessoas que estão mais próximas aos problemas da população e têm em suas mãos a solução para esses
problemas". Por isso "deve haver uma atitude de grande serenidade em todos os ambientes e é preciso participar
ativamente. Com a ajuda de Deus, esperemos que tudo proceda bem neste evento, e que o país consiga
empreender o caminho da estabilidade". É o que declarou o Card. Jorge Urosa Savino, Arcebispo de Caracas, na
vigília do voto nas províncias, uma passagem delicada para a sociedade venezuelana. Como referido a Fides, o
Cardeal – que também convidou a rezar pela saúde do Presidente da República, Hugo Chávez - observou: "É
preciso uma ativa e maciça presença nas urnas em todos os Estados. Vamos votar e participar como demonstração
do próprio empenho pelo bem do país".
Domingo passado, os Bispos enviaram um comunicado a todas as paróquias do país, afirmando: "Pedimos a todos
que participem ativamente, pedimos ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que respeite seu dever de controlar,
para que não haja oportunismo, e que tudo se realize segundo a lei. Também fizemos um pedido à Força Armada
Nacional Bolivariana (fanb) para que seja garantida a ordem pública e a imparcialidade nas eleições".
O pedido da Igreja se deve, como reiterado pelo Arcebispo de Caracas, à escassa participação nas últimas eleições
regionais. Venezuela deverá eleger amanhã, 16 de dezembro, 23 governadores, 237 membros dos conselhos
legislativos e oito representantes indígenas. (CE) (Agência Fides, 15/12/2012)
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