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Troca de tiros condiciona
entrada em funcionamento
das brigadas em Gorongosa
Devido a trocas de tiros registadas nas madrugadas da quinta-feira e sexta-feira últimas, entre as
forças governamentais e homens armados da Renamo, as nove brigadas de recenseamento que
deveriam escalar desde quinta-feira as regiões em conflito ainda não se fizeram ao terreno. De
referir que ontem (Sábado 26), não há registro de confrontos, todavia as brigadas permaneceram
na sede do Distrito de Gorongosa.

Comentário: Ficou implícito no acordo informal da última quarta-feira entre o governo e a
Renamo que haveria um cessar-fogo temporário e informal, e uma paralisação nos movimentos
das tropas - pelo menos até que o presidente Afonso Dhlakama e a sua "guarda presidencial"
consigam recensear-se. Os incidentes de quinta-feira e sexta-feira sugerem que tanto a Renamo,
bem como as tropas do governo, continuam a percorrer a área e não há o cessar-fogo informal.
Isto significa que o governo e a Renamo perderam o controlo de suas forças militares, e que elas
estão agindo contra os desejos dos líderes políticos? jh
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Um relatório detalhado sobre as eleições gerais de 2009 (em duas partes), se encontra
disponível, somente em Inglês, em: http://bit.ly/MozElec2009-1a e http://bit.ly/MozElec2009-2
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