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ÁSIA/FILIPINAS - A Igreja ao Presidente: não para a construção
selvagem
Manila (Agência Fides) - "É um apelo forte e sincero o que foi dirigido por toda a Igreja nas Filipinas ao
presidente do país, Benigno Aquino: o Cardeal de Manila, Luis Antonio Tagle, o Cardeal emérito Gaudencio
Rosales e outros 19 bispos expressaram "profundas reservas e preocupações" pelos cerca de 40 projetos
imobiliários previstos para a costa da baía de Manila: uma intervenção massiva de construção que teria
consequências sociais e ambientais desastrosas.
Segundo Fides, os líderes católicos escreveram uma carta ao presidente Aquino, observando que "na base
científica, jurídica e mora de nossa oposição ecoa a mensagem de Deus". Com a declaração, os bispos se faze de
intérpretes especialmente das comunidades que vivem na baía de Manila, que temem o impacto de projetos de
desenvolvimento bilionários já aprovados pelos governos locais. A carta exorta Aquino a "responder ao chamado
do Papa Francisco", que convida os católicos de todo o mundo a "protegerem a criação de Deus".
Além de 38 projetos de construção que cobrem cerca de 26.230 hectares da baía, há outros para cerca de 300
hectares na cidade de Las Pinas e para 148 hectares na área de Paranaque, que faz parte da área metropolitana de
Manila. As conseqüências podem ser terríveis: os especialistas temem inundações na áreas já em situação de risco
e que já têm uma grande necessidade de um sistema de drenagem para canalizar as águas, especialmente na época
das monções.
"Os benefícios econômicos e financeiros poderão ressarcir os danos na vida da comunidade, ao ecossistema e
propriedades no futuro?", perguntam os bispos. A esperança da Igreja é a de promover um turismo que respeite o
ambiente e seja responsável, com foco a valorizar a cultura, os edifícios e locais históricos, a natureza ao invés de
construir estruturas e edifícios em detrimento da vida das pessoas e do meio ambiente. (PA) (Agência Fides
13/12/2013)
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