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ÁSIA/PAQUISTÃO - A Caritas de Quetta ajuda as vítimas do terremoto em
Baluchistão
Quetta (Agência Fides) – A Caritas de Quetta, ala caritativa do Vicariato Apostólico de Quetta, capital da
província de Beluchistão, enviou uma equipe de voluntários no distrito de Mashkail, área fortemente atingida pelo
terremoto que devastou, em 16 de abril, o sudeste do Irã e o sudoeste do Paquistão (veja Fides 17/4). Como
informa à Fides o missionário pe. Renald Lawrence, OMI, Procurador do Vicariato, a Caritas preparou um cargo
de ajudas humanitárias com 150 barracas, 150 kits para a higiene e 150 porções de alimentos que serão destinados
a 150 famílias dos 1500 desalojados internos.
“A cidade de Mashkel, na fronteira com o Irã – conta a Fides o missionário - está deserta. Quase todas as casas
desabaram ou sofreram prejuízos. Em poucos segundos, uma tempestade de pó cobriu toda a cidade, que contava
4.500 habitantes. Mais de 1500 pessoas estão desabrigadas em Mashkel. Há forte carência de médicos e de
remédios, já que não há um hospital na região. As pessoas empenhadas na remoção de detritos estão em
dificuldade por causa da falta de maquinários e de mão de obra. Acrescentam-se os feridos, muitos dos quais
foram transferidos para outros distritos”. Na área, dezenas de vilarejos, como Sotagan, Hawhogay, Kalag, Reki
foram destruídos. Segundo a “Disaster Management Agency”, as vítimas são cerca de 40 e os feridos, 200, mas o
balanço é destinado a aumentar: 25 pessoas estão desaparecidas. A Proteção civil do Paquistão enviou equipes de
socorro, com alimentos e remédios. Os desabrigados estão dormindo ao relento. As necessidades imediatas são
água potável, tendas, cobertores e alimentos. (PA) (Agência Fides 22/4/2013)
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