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Onda de violência atinge escolas mexicanas
01-Out-2011

Em Acapulco, onde os professores estÃ£o em greve devido a ameaÃ§as do narcotrÃ¡fico, cinco cabeÃ§as humanas foram
deixadas na frente de um colÃ©gio do ensino fundamental30/09/2011 | 21:01 |Â AFP
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O medo afeta as escolas no MÃ©xico: emÂ AcapulcoÂ (sul), onde os professores estÃ£o em greve devido a ameaÃ§as do
narcotrÃ¡fico, cinco cabeÃ§as humanas foram deixadas na frente de um colÃ©gio do ensino fundamental; e em Veracruz
(leste), pais angustiados correm para tirar seus filhos das instituiÃ§Ãµes de ensino por medo de tiroteios.

Lentamente, a onda de violÃªncia, desatada pelo crime organizado e a operaÃ§Ã£o iniciada pelo governo para combatÃª-lo
hÃ¡ cinco anos e que deixou mais de 41.000 mortes, atinge agora os centros educativos.

Na terÃ§a-feira passada, foi encontrada uma caixa de madeira com cinco cabeÃ§as humanas em estado de
decomposiÃ§Ã£o em frente a uma escola primÃ¡ria do porto mexicano de Acapulco, onde os professores estÃ£o em greve
desde que criminosos ligados ao narcotrÃ¡fico ameaÃ§aram atacar as escolas caso os professores nÃ£o pagassem uma
"taxa de proteÃ§Ã£o".

AlÃ©m dos fatos ocorridos em Acapulco, no PacÃ-fico, as denÃºncias de atos violentos que afetam as escolas e
professores se espalham para outros estados.

CuliacÃ¡n, capital de Sinaloa (noroeste), reduto de JoaquÃ-n "El Chapo" GuzmÃ¡n - considerado o mais poderoso chefe
do narcotrÃ¡fico no MÃ©xico -, foi cenÃ¡rio na quinta-feira de um protesto de professores que denunciava a multiplicaÃ§Ã£o
de roubos e ataques aos colÃ©gios.

Por outro lado, Vladimiro Montalvo, prefeito de Santiago, municÃ-pio de Nuevo LeÃ³n, fronteiriÃ§o com os Estados Unidos
(norte), teve de intervir nesta sexta-feira para acalmar a populaÃ§Ã£o, depois que apareceram mensagens ameaÃ§ando
as escolas.
"Ã‰ lÃ³gico que foi criada uma psicose, hÃ¡ um temor porque apareceram quatro cartazes ameaÃ§ando que lanÃ§ariam
granadas Ã s escolas", disse Ã AFP Montalvo, prefeito da cidade localizada a 35 km de Monterrey, a capital do estado e
pÃ³lo industrial do norte do paÃ-s.

"Mas estamos muito atentos, jÃ¡ pedimos o apoio do exÃ©rcito e da polÃ-cia e estÃ£o realizando patrulhas", completou,
horas antes de se confirmar a detenÃ§Ã£o de uma dezena de homens que tinham colado os cartazes.

Um ato semelhante ocorreu na quinta-feira em um povoado de Veracruz, no Golfo do MÃ©xico, atingido pela apariÃ§Ã£o
de um grupo denominado 'Matazetas', e que atravÃ©s de um vÃ-deo anunciou que combaterÃ¡ atÃ© a morte o cartel Los
Zetas, que ataca a regiÃ£o.

Nesse dia, centenas de pais correram para tirar seus filhos de trÃªs escolas da cidade de Tierra Blanca, devido Ã forte
mobilizaÃ§Ã£o militar nos arredores, mencionado por vizinhos atravÃ©s de redes sociais de internet.

Para Javier Oliva, especialista em temas de seguranÃ§a da Universidade Nacional AutÃ´noma do MÃ©xico, o medo dos
ataques nas escolas Ã© desmedido, mas ilustra "um processo acelerado de deterioraÃ§Ã£o das condiÃ§Ãµes elementares de
convivÃªncia porque a violÃªncia jÃ¡ atinge frequÃªncia dos lugares pÃºblicos".

"Os tiroteios (nas escolas) foram circunstanciais, nÃ£o premeditados", mas Ã© tal a situaÃ§Ã£o de medo, que inclusive a
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presenÃ§a de militares nas ruas faz com que "uma mÃ£e que leva seu filho ao jardim de infÃ¢ncia seja paralisada pelo
pÃ¢nico".
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