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AMÉRICA/CHILE - Solidariedade com a população de Valparaiso depois do
trágico incêndio: apelo do Card. Ezzati
Santiago (Agência Fides) – Um apelo à solidariedade com as vítimas do terremoto no norte do país e pelo recente
incêndio em Valparaiso, que causou até o momento 12 mortos e milhares de desalojados foi lançado pelo Card.
Ricardo Ezzati, Arcebispo de Santiago, “no início da Semana Santa, no Domingo de Ramos”, como informa a
nota enviada à Agência Fides pela Conferência Episcopal do Chile.
“Nesta Páscoa, estamos diante de tanta dor – disse o Cardeal. Algumas semanas atrás, vimos nossos irmãos do
norte sofrer os efeitos do terremoto, e ontem, ficamos todos profundamente tocados com o desastre provocado
pelo fogo, que atingiu tantas famílias e deixou diversos mortos em Valparaiso".
“É o pior incêndio na história de Valparaiso” disse à imprensa a Presidente do Chile, Michelle Bachelet,
comentando o incêndio iniciado na tarde de sábado, 12 de abril, e que em poucas horas destruiu cerca de 800
hectares da área periférica de Valparaiso, deixando 12 mortos, mais de 500 feridos graves, 10 mil desalojados e
500 casas totalmente destruídas, segundo dados que infelizmente são ainda provisórios. Não obstante o trabalho
de 3.500 homens da guarda florestal, bombeiros, polícia e exército, o incêndio durou mais de 24 horas.
“Estes dois eventos nos convidam a viver a Páscoa mais intensamente – destacou o cardeal em seu apelo –
vivenciando o mistério pascal com a nossa solidariedade”. A nota refere também sobre o apelo da Caritas de
Santiago que recolhe ajudas materiais para a cidade de Valparaiso, cujos habitantes encontraram abrigo e
assistência nas igrejas. (CE) (Agência Fides, 14/04/2014)
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