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ÁSIA/PAQUISTÃO - A Caritas Paquistão em ajuda às vítimas das
inundações
Multan (Agência Fides) – A Caritas Paquistão enviou ingentes ajudas humanitárias às vítimas, em maioria
muçulmanos, das inundações que atingiram o Paquistão nos últimos dias. Fortes chuvas de monção abateram-se
sobre o país nas últimas duas semanas, principalmente na província de Punjab, causando 108 mortes. As chuvas
inundaram 770 aldeias e quase 2.500 casas foram destruídas, deixando mais de 300.000 pessoas sem teto.
Como informa uma nota enviada à Fides pela Caritas Paquistão, a organização distribuiu aos sobreviventes no
distrito de Rajanpur, na província de Punjab, gêneros alimentares e material de higiene para mais de 100 famílias.
Amjad Gulzar, Diretor Executivo da Caritas Paquistão, conta: “A atual emergência desencadeou a atuação e as
equipes de voluntários da Caritas continuam monitorando as inundações em todo o país”. “Optamos por começar
com os mais vulneráveis e ajudar nossos irmãos e irmãs muçulmanos no momento da necessidade”, diz a nota. O
Diretor recorda gestos de ajuda e partilha vividos entre voluntários cristãos e desalojados muçulmanos, no dia do
Eid-ul-Fitr, na conclusão do mês sagrado do Ramadã. A Caritas do Paquistão se mobilizou principalmente no
distrito de Multan (ainda em Punjab), onde se registram os maiores danos e onde “os sobreviventes precisam
desesperadamente de alimentos e mosquiteiros. Nosso programa é montar postos de saúde móveis nos próximos
dias”, explica Gulzar.
O pessoal da Caritas Paquistão atua em estreita parceria com as autoridades civis. Nas operações humanitárias, os
primeiros três meses são dedicados à ajuda imediata, enquanto os sucessivos sete meses se concentram em
projetos de recuperação e reabilitação. Durante a estação das chuvas de monção em 2012, a Caritas no Paquistão
assistiu mais de 7.000 famílias e ofereceu cuidados médicos a mais de 4.700 doentes. (PA) (Agência Fides
20/8/2013)
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