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AMERICA/ARGENTINA - “As drogas estão presentes também nas escolas
fundamentais”: Dom Bressanelli pede a intervenção do Estado
Neuquén (Agência Fides) - O Bispo da Diocese de Neuquén e Vice-presidente da Conferência Episcopal
argentina, Dom Virginio Domingo Bressanelli, S.C.I., expressou preocupação pela situação econômica, a
desigualdade social que ainda existe no país, de modo especial na província de sua Diocese, e pela difusão das
drogas. A nota enviada à Agência Fides cita uma entrevista concedida pelo Bispo à imprensa local, em que
afirma: “O ano de 2012 não foi um dos melhores do ponto de vista econômico. Diz-se que em 2013 e 2014 a
situação poderá melhorar... Sabe-se que quando existem situações difíceis, os que mais sofrem são os mais
vulneráveis, os mais pobres, as pessoas com rendas mais baixas ou desempregadas”. Dom Bressanelli, Bispo de
Neuquén desde 2011, sublinhou que “aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, que
encontro pelas ruas pedindo ajuda”.
A respeito das causas da situação social, Dom Bressanelli citou “a crise internacional, principalmente no
Ocidente, e os escassos investimentos estrangeiros na Argentina, que reduziram as fontes de trabalho”. Em
seguida frisou: “Nós, bispos, não somos oposição nem governo, nós somos Pastores”. Por isso, o último
documento dos Bispos argentinos tocou “duas questões importantes, como a família e a convivência social”.
As palavras do Bispo foram motivadas por seu pedido de uma intervenção firme do Estado para contrastar o
consumo e a dependência de drogas. “Em Neuquén, vícios como álcool, jogo e drogas são problemas graves” –
denunciou Dom Bressanelli. Segundo lhe foi referido, os dados são alarmantes: a idade média de início do
consumo de drogas caiu de 14 para 8 anos. “O problema das drogas agora está presente também nas escolas
fundamentais” – afirmou, dizendo-se favorável ao aumento de assistentes sociais. “A questão da dependência
deve ser combatida de todos os lados” – conclui Dom Bressanelli. (CE) (Agência Fides, 30/01/2013)
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