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ÁFRICA/MADAGASCAR - Concluído com calma o primeiro turno das
eleições presidenciais
Antananarivo (Agência Fides) – Terminaram em 25 de outubro, as votações do primeiro turno das eleições
presidenciais de Madagascar. “Não houve problemas particulares”, disse à Agência Fides Pe. Luca Treglia,
Diretor de Rádio Dom Bosco da capital, Antananarivo. “Houve algumas incongruências, como a falta de materiais
eleitorais em algumas seções, ou a falta de inserção nas listas eleitorais de alguns eleitores. Neste último caso é
necessário acrescentar que os eleitores tiveram um ano de tempo para se registrar nas listas eleitorais e alguns
deles que não o fizeram se apresentaram nas seções pretendendo votar”, ressalta Pe. Luca. “O clima é sereno, a
pessoas querem sair da longa crise política que dura anos. Mesmo se uma pessoa tenha sido assassinada no sul do
país se pensa que tenha se tratado de uma “acerto de contas” e não de um fato ligado às eleições”, afirma o
sacerdote. “Não temos ainda dados sobre o afluxo de pessoas para votar, mas se estima que pelo menos 60% dos
eleitores tenha votado. A contagem dos votos está sendo realizada lentamente e se continua assim, será necessário
muito tempo para saber o resultado final”, continua Pe. Luca. Considerado o interesse da consulta, a rádio católica
ofereceu aos ouvintes uma cobertura contínua do evento. Segundo o seu diretor, Rádio Dom Bosco acompanhou a
votação com transmissão ao vivo que começou as 8h da manhã de ontem e que termina hoje ao meio-dia e meio.
Colocamos nas ruas 6 jornalistas que iam às seções de Antananarivo, e mais 23 espalhados em toda a ilha.
Estabelecemos um nosso centro de coleta de dados provenientes de todas as seções do país. “Toda a rede de rádio
católica de Madagascar se mobilizou para acompanhar as eleições transmitindo juntos o mesmo programa
produzido por Rádio Dom Bosco. A nossa rádio de fato foi uma das poucas emissoras autorizadas pela Comissão
Eleitoral Independente a acompanhar ao vivo a realização das eleições. As outras eram a Rádio Nacional e a
Televisão Nacional”, conclui Pe. Luca. (L.M.) (Agência Fides 26/10/2013)
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