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AMÉRICA/MÉXICO – Um cassino diante da Igreja: o Bispo de opõe
Cancun (Agência Fides) – Um cassino, que encoraja os jovens em apostas e atrai organizações criminosas, foi
aberto diante de uma igreja: como referido a Fides, para bloquear seu funcionamento e pedir sua transferência,
Dom Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, Bispo da Prelazia Cancun-Chetumal, em Quintana Roo, iniciou uma
batalha legal contra o Cassino Playboy de Cancun. O pedido da Igreja se refere ao fato de que o cassino se
encontra a menos de 200 metros de um local de culto e que isso é uma violação da lei.
“O cassino se encontra dentro de uma área proibida porque está perto de uma escola ou de uma igreja: é o que
afirma o texto da lei. No entanto, abrimos o processo”, explica o Bispo numa nota enviada a Fides. O cassino foi
inaugurado em 2010, mas depois foi fechado por falta de medidas de segurança. Foi reaberto em novembro de
2012, e se encontra diante da Igreja do Cristo Ressuscitado.
Sobre a questão, o Tribunal local se declarou “não competente” e enviou todo o procedimento ao Tribunal do
Distrito Federal. Segundo um primeiro relatório da imprensa, a defesa afirma que "a Igreja não deveria estar lá no
local". Em Cancún existem outros cassinos porque a área é altamente turística.
No México, a Igreja sempre condenou a ligação entre o tráfico de drogas, violência, abuso de poder, jogos de azar
e corrupção, que prejudicam a população pobre e sofredora. Em muitos casos, a violência foi conectada aos
cassinos, ambientes onde frequentemente circulam criminosos: todos recordam o massacre ocorrido em
Monterrey, em Nuevo Leon, que causou mais de 50 mortos num cassino (veja Fides 26/08/2011). A Igreja e a
sociedade civil pretendem defender os jovens das garras do crime organizado. (CE) (Agência Fides, 11/04/2013)
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