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AMÉRICA/MÉXICO - O Arcebispo de Morelia convida a população:
“resguardem-se... há violência das ruas”
Morelia (Agência Fides) – O Arcebispo de Morelia, Dom Alberto Suárez Inda, convidou a população “a se
resguardar em lugares seguros e a ficar atenta à insegurança que domina os centros urbanos”, após os confrontos
entre vários grupos da criminalidade organizada e grupos de autodefesa. A nota enviada à Agência Fides propõe
as palavras proferidas pelo Arcebispo durante uma pausa nos trabalhos da IX Assembleia diocesana de Pastoral,
em andamento na sede do Seminário menor em Morelia.
O Arcebispo disse ainda que “depois das declarações públicas do Bispo de Apatzingán, Dom Miguel Patiño, sobre
a situação de violência que vigora na região (veja Fides 05/11/2013), fui chamado pelo Governador, lhe expressei
os sentimentos da população, e pedi a sua intervenção... Estou certo de que pouco a pouco, as autoridades vão
procurar realmente uma solução... Se conseguirmos construir a confiança nas famílias, poderemos reverter este
movimento de violência que está tristemente presente em quase todas as cidades de Michoacán”.
Há cinco dias consecutivos, têm-se verificado confrontos na região de Tierra Caliente entre os grupos de
autodefesa cidadã e membros do bando criminoso dos Cavaleiros Templares. Notícias oficiosas indicam que os
grupos de autodefesa cidadã registraram oito feridos e dois mortos, enquanto não se conhece o número de vítimas
dos Templares. O motivo de tais atritos, cada vez mais violentos, foi a coalizão dos grupos de autodefesa cidadão
de Tepalcatepec com os de Tacámbaro para expulsar definitivamente os Templares.
A situação é grave porque nos confrontos foram mortas muitas pessoas que não pertenciam a nenhum dos grupos
armados. Nas últimas semanas, se registraram 3 mortos em Aguililla, 9 em Pareo e um em Zirimbo, sem contar as
mulheres sequestradas e assassinadas em Tancitaro, fruto de vingança ou porque parentes de algum membro de
autodefesa cidadã. (CE) (Agência Fides, 21/11/2013)
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