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ÁSIA/ÍNDIA - Um Bispo de Orissa: “A Igreja alivia os sofrimentos do
povo, atingido pelo furacão
Balasore (Agência Fides) – Diante da força do furacão Phailin, que nas semanas passadas “causou tragédia e
miséria em Orissa, a Igreja reza pelas vítimas e está plenamente engajada para aliviar os sofrimentos do povo”. É
o que escreve numa nota enviada à Agência Fides Dom Thomas Thiruthalil, Bispo de Balasore, uma das dioceses
mais atingidas pelo furacão, como a de Berhampur. Segundo fontes oficiais, morreram afogadas algumas crianças
e adultos que moravam em casas de barro derrubadas pelas águas. Mais de 930 povoados foram inundados,
milhares as moradias destruídas e os sem-teto são mais de 100.000. As ajudas humanitárias são até agora difíceis
por causa de problemas de transporte e impraticabilidade das estradas. As dioceses organizaram uma coleta
especial de fundos, que durará por todo o mês de novembro, que será destinada às vítimas do ciclone. “Estamos
trabalhando junto com a administração estatal”, conta o bispo. “Fornecemos apoio direto às pessoas que sofrem.
Há duas semanas os nossos voluntários organizaram cozinhas de campo e garantiram alojamento para a
comunidade de deslocados em dois distritos. A Caritas diocesana distribuiu alimentos para as famílias de
deslocados nas áreas isoladas e preparou tendas para o acolhimento temporário, distribuindo também artigos para
higiene. Existem instrumentos para tornar potável 1.200 litros de água e as nossas clínicas móveis com médicos e
enfermeiros trabalham há duas semanas sem parar”. O bispo explica à Fides: “Existe um grande dano para a
economia local, para uma população prevalentemente composta por camponeses e criadores de gado. Amplas
áreas costeiras estão até agora vulneráveis às inundações. “É preciso buscar soluções preventivas para a nossa
vulnerabilidade, introduzindo na mentalidade da população conceitos como risco e segurança. O Estado deve
fazer uma planificação territorial que seja sustentável e resistente diante das possibilidades de calamidades
naturais”.
Fortes chuvas e inundações afetaram Orissa nas semanas passadas, submergindo sobretudo os dois distritos de
Balasore e di Mayurbhanj. Segundo os meteorologistas, o ciclone Phailin durou somente 24 horas, mas o
transbordamento dos rios, cujo volume aumentou por causa das chuvas, causará danos durante semanas, sobretudo
às regiões agrícolas. (SD-PA) (Agência Fides 9/11/2013)
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