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AMÉRICA/NICARÁGUA – Uma cidade isolada pelos mineiros, Dom René
Sándigo trabaha para pacificar o conflito
Juigalpa (Agência Fides) – Durante dois dias os mineiros da área de mineração de "Cafetal" fecharam
completamente a estrada que leva à cidadezinha de Santo Domingo, Chontales (cerca de 120 km ao leste de
Manágua, capital da Nicarágua) para manifestar contra a companhia de mineração canadense B2Gold. Talvez
hoje, depois de uma primeira intervenção de Dom René Sócrates Sándigo Jirón, Bispo de Juigalpa (Nicarágua), se
espera liberar a passagem para iniciar um diálogo entre as partes. Dom René Sándigo, Pesidente da Conferência
Episcopal, segundo uma nota enviada à Agência Fides, a pedido de pequenos grupos de mineiros conseguiu
contatar as partes através de vários telefonemas, como ele mesmo disse, assim "estamos conseguindo esclarecer e
dialogar a fim de se chegar a um acordo e colocar fim ao conflito".
Nesta área da Nicarágua existem pequenos grupos de mineiros (reunidos sob o nome de "Cafetal") que trabalham
em vários projetos da empresa canadense B2Gold. Há dois meses estes grupos pediram uma indenização por
várias razões (material instrumental, meios de transporte contaminação etc) que foi recusada. A B2Gold, para
mostrar a sua disponibilidade, apresentou a situação ao Centro Nicaragüense de Direitos Humanos (Cenidh), mas
os grupos de mineiros pedem uma intervenção do Governo para esclarecer legalmente a situação de todos os
trabalhadores, enquanto não se conhece o número preciso dos que trabalham na área.
No Canadá, a organização católica para o desenvolvimento e paz (Occdp) recentemente promoveu uma campanha
de educação e ação após as preocupações manifestadas pela Igreja local e pelos Bispos dos países da América
Latina acerca dos trabalhos de extração de minério feito pelas companhias petrolíferas canadenses. Nós últimos
dias, os representantes das Conferências Episcopais do Peru, Filipinas e República Democrática do Congo se
encontraram com os bispos e com a sociedade civil canadense para ilustrar experiências e problemas dos
respectivos países causados pelas atividades de algumas companhias de mineração e pelas multinacionais que se
mostraram insensíveis às exigências da população. (CE) (Agência Fides, 16/10/2013)
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