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AMÉRICA/MÉXICO - “Não aproveitar da tragédia”: o Bispo de Córdoba
pede transparência às autoridades
Cordoba (Agência Fides) – O Bispo da diocese de Córdoba, Dom Eduardo Patiño Leal, convidou as autoridades e
os políticos de vários setores a não lucrarem com o estado de necessidade das famílias atingidas pelo furação
Ingrid e pela tempestade tropical Manuel na região de Veracruz e em qualquer outro lugar do país. “Seria triste se
alguém se aproveitasse da tragédia e da dor das vítimas por interesse político ou só para aparecer em público”,
disse Dom Patiño Leal, pedindo a todos de serem solidários com os mais atingidos. Às autoridades, pediu também
transparência e clareza na gestão dos recursos disponibilizados às regiões atingidas através do Fundo Nacional
para os Desastres Nacionais (Fonden), para tentar reparar os danos causados pelas chuvas (veja Fides
19/09/2013). Na nota enviada à Agência Fides, Dom Patino Leal informa ainda que no próximo encontro com os
Bispos de todas as dioceses, em Veracruz, se falará da assistência necessária em cada região interessada.
A ação da tempestade Manuel e do furacão Ingrid provocou chuvas torrenciais e enchentes seja nas costas do
Pacífico (devido a Manuel) seja nas costas do Atlântico (por causa de Ingrid, o segundo furacão atlântico da
estação), que devastaram grande parte do território mexicano. Registram-se danos em 20 dos 32 estados do
México. A imprensa local fala de mais de 100 mortos e um milhão de desabrigados: uma situação sem
precedentes na história recente do país. Somente no estado de Veracruz, no México oriental, o balanço foi trágico:
um deslizamento matou 12 pessoas. (CE) (Agência Fides, 24/09/2013)
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