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Comunidades de Gorongosa exigem soluções
ma tímida e desconfiante, disse para
pacíficas para conflitos armados
dizer ao governo que “odeamos a guer-

Gorongosa (O Autarca) – Sobre a escalada de ataques armados ao
longo de troços das estradas nacionais
1 e 6 nas provínciais centrais de Sofala
e Manica, atribuídos a auto-proclamada Junta Militar da Renamo liderada
pelo General Mariano Nhongo, comu-

nidades do interior da Gorongosa visitadas pela nossa reportagem numa deslocação realizada de motorizada, esta
semana, exigem ao governo para que
privilegie soluções paícifas para resolver o actual conflito militar. Sebastião
António, abordando a questão de for-

Se a pessoa levar em conta a compaixão em tudo o que faz, não

ra e estamos cansados de sofrimento,
viver em ambiente permanentemente
de tensão”. Citou o velho exemplo, segundo o qual “onde lutam elefantes o
capim é que sofre”, para elucidar que é
o povo quem está a sofrer com o conflito.
Alberto Sambuca, outro entrevistado, manifestou reservas quanto ao
êxito que se pode esperar duma solução recorrente a força, referindo que os
movimentos de guerrilha agem despersivamente e as suas incursões são desencadeadas de forma imprevista e surpreendente, pelo que pede ao governo
para usar a solução mais sábia e de resposta imediata, nomeadamente o diálogo, para evitar mais mortes.■ (FC)

Frase: existe a possibilidade de entrar em conflito com os outros –
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Presidente do MDM critica FRELIMO e RENAMO
por uso de armas
Daviz Simango insurgiu-se
contra a estratégia apontada pela FRELIMO, partido no poder, para combater os ataques de homens armados. O
líder do MDM pede diálogo sobre a
questão da violência em Cabo Delgado.
Na madrugada desta terça-feira
(26NOV19) registou-se mais um ataque armado em um povoado do distrito
de Gondola, em Manica, que matou
uma pessoa. Um residente local foi torturado pelos atores do ataque violento.
O ataque ocorreu ao longo da Estrada
Nacional N1, a trinta quilómetros do
cruzamento de Inchope.
O líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), segunda maior força da oposição, Daviz
Simango, critica a Frente de Libertação
de Moçambique (FRELIMO), partido
no poder, e Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), maior partido
da oposição, pelo uso das armas e pede
uma solução pacífica para o conflito
armado.
"Definitivamente ninguém pode matar o outro, nós condenamos
qualquer tipo de força maior que tira a
vida a um cidadão", sublinha Simango.
O líder do MDM afirmou ainda que o acordo de agosto, assinado
em Maputo, entre o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi e o líder da oposição, Ossufo Momade, não trouxe nenhum fruto: "Não faz sentido que, depois de 6 de agosto, quando se assinou
o acordo de paz de Maputo, vais a uma
votação e as armas tocam na mesa de
votação. Não faz sentido, depois de
6 de agosto, os carros serem queimados. O país está a precisar duma nova
ordem política e essa nova ordem política tem de ser diferente da tradição".
Perseguição não é solução
Daviz Simango teceu este posicionamento em resposta ao Presidente da República, Filipe Nyusi, que há
dias exortou as forças armadas a “usarem a força" para travar os ataques e

perseguir os responsáveis. "Não pode
haver perseguição, seria perseguir pessoas inocentes. Vamos continuar a destruir o país e, lembrem-se, nenhuma
pessoa conseguiu acabar com a guerrilha. Pode se cantar a vitória hoje e amanhã voltar a cantar guerra", frisou
Simango.
O presidente do MDM lembra
que, tanto para a guerra civil, que durou 16 anos, como para o conflito armado de 2013-2016, foi preciso uma
negociação de paz que acabou por unir
as ambas partes. Por isso, sugeriu que
o mesmo método seja implementado agora, antes que se perca mais tempo
com combates e perseguições, quer
com a alegada Junta Militar da RENAMO, quer com os homens armados, em
Cabo Delgado.
Motivos dos ataques
"Quem é que está a matar em
Cabo Delgado? Mas aqueles são irmãos moçambicanos. Não sei que estrangeiros encontraram a matar as pessoas, mas estão a matar porquê? Não é
por causa da exclusão? Os recursos como é que estão a ser geridos?
Como é que aquela gente iniciou aquele processo todo? Será que foi a belo
prazer acordar de manhã, fumar um
charuto e dizer 'vamos começar a matar pessoas'? Há razões para isso?",
questiona o líder do MDM. Desde as
vésperas das eleições gerais de 15 Outubro que a região centro do país, con-

cretamente as províncias centrais de
Sofala e Manica, tem sido palco de ataques armados. Inicialmente, eram reivindicados pela Junta Militar da RENAMO, um grupo de descontentes.
Entretanto, após as eleições, há dificuldades em identificar os atacantes, mas
o Governo aponta o dedo acusador
à RENAMO. No entanto, o líder do
partido Ossufo Momade nega, alegando ser o guardião da paz.
Na última semana, a Polícia da
República de Moçambique em Quelimane, centro do país, capturou seis homens alegadamente ligados à autoproclamada Junta Militar da RENAMO,
mas a Junta diz desconhecer os detidos. Entretanto, os detidos acusaram
alguns deputados da RENAMO de serem os instigadores dos ataques. Essas
acusações foram refutadas pelos parlamentares.
"Eu, Sandura Vaz, não tenho
nada a ver com a Junta Militar. Não
tenho, nunca tive e nunca vou ter. Mas
sim, tenho laços com os membros da
RENAMO. Nunca e em nenhum dia financiei ou dei dinheiro aos grupos de
Mariano Nhongo para atos ou qualquer
outra situação, nunca. Nunca mandei
nenhum dinheiro e não financio nenhum grupo da Junta Militar", disse o
deputado da RENAMO Sandura Vaz,
um dos visados no alegado financiamento dos dissidentes fiéis a Mariano
Nhongo.■ (Redacção/ DW)
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PGR apela aos novos magistrados para uma actuação
firme na defesa dos interesses colectivos e difusos
- Em Maio de 2018, quando da sua ida ao Parlamento, Beatriz Buchuli foi duramente
criticada pelo Primeiro Vice-Presidente da Assembleia da República, António José Amélia,
pela desatenção aos chamados direitos relativos a defesa dos interesses colectivos e difusos
Maputo (O Autarca) – 15 novos magistrados do Ministério Público
(7 mulheres e 8 homens) foram empossados pela Procuradora Geral da República, Beatriz Buchili, na última terçafeira (26Nov19). O Ministério Público,
a nível nacional, passa a contar com
466 magistrados, contra 451 existentes
antes da tomada de posse dos 15 novos. A Procuradora Geral da República
aponta a cobertura territorial na proporção de magistrado por habitante,
para a redução do fosso existente, como sendo o maior desafio sobre o qual
o Ministério Público deve se concentrar.
No entanto, Buchili revelou
que os quadros ora empossados foram
colocados em distritos transfronteiriços, em áreas de conservação, bem como, em zonas com elevado património
histórico e cultural. “Queremos, por isso, lançar o nosso veemente apelo para
que tenhamos uma actuação cada vez
mais firme na defesa dos interesses colectivos e difusos, pois só desta forma
poderemos contribuir para minorar o
sofrimento das populações, resultante
da inobservância das regras de protecção do meio ambiente, biodiversidade,
saúde pública, qualidade de vida, direitos do consumidor, ordenamento do
território, bens de domínio público,
conservação do património cultural e
histórico”.
Em Maio de 2018, quando da
apresentação ao Parlamento do informe anual sobre o estado da justiça,
Beatriz Buchuli foi duramente criticada pelo Primeiro Vice-Presidente da
Assembleia da República, António José Amélia, pela desatenção aos chamados direitos relativos a defesa dos interesses colectivos e difusos.
António José Amélia referiu-

António José Amélia, Primeiro VicePresidente da Assembleia da República

Beatriz Buchili, Procuradora Geral da
República de Moçambique

se, concretamente, a problemática da
dizimação de algumas espécies da fauna bravia, recursos marinhos e o abate
indiscriminado de espécies florestais
para produção de madeira. “Se existe
um direito cuja desatenção na sua protecção atinge directamente aos interesses de todos os moçambicanos são os
chamados direitos relativos a defesa
dos interesses colectivos e difusos” –
afirmou António José Amélia, dirigindo-se a Beatriz Buchili.

Ao determinar a colocação dos
novos magistrados em distritos transfronteiriços, em áreas de conservação,
bem como, em zonas com elevado património histórico e cultural, com uma
actuação focada a defesa dos interesses
colectivos e difusos, a Procuradora Geral da República mostra a sua atenção
no cumprimento da recomendação recebida do Primeiro Vice-Presidente da
Assembleia da República, António Amélia.■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Juízes e desembargadores vendem sentenças para
pelo menos dois corregedores
libertar criminosos em 11 tribunais dos,
também foram envolvidos no “mercaUma reportagem do The Intercept Brasil revelou um lucrativo mercado de venda de sentenças envolvendo juízes e desembargadores em pelo
menos nove tribunais estaduais e três
federais do país. A partir de levantamento feito junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Lei
de Acesso à Informação, a reportagem
chegou a 21 casos de vendas de sentenças com valores que vão de R$ 750 a
R$ 400 mil.
De acordo com o levantamento, 7 juízes e 14 desembargadores foram condenados por tal ilegalidade no
Brasil. Há ainda outros 13 casos em
que os relatores dos processos não deixam claro que o magistrado recebeu
dinheiro em troca de uma decisão, mas
há fortes indícios de que isso tenha ocorrido. Tocantins, Bahia e o Ceará são
os estados campeões, com têm quatro
casos cada um.
A sentença mais cara foi cobrada pelo desembargador Rubem Dário Peregrino Cunha, do Tribunal de
Justiça da Bahia: R$ 400 mil. A compra foi feita pelo então prefeito de São
Francisco do Conde, Antônio Pascoal
Batista (PDT), em 2007. Ele havia sido denunciado pelo Ministério Público
do estado por roubar cerca de R$ 1,5
milhão da prefeitura e corria o risco de
ser preso. O processo encaminhado ao
gabinete do desembargador Cunha,
que, além do dinheiro, ainda pediu um
cargo para a namorada do filho.
Enquanto em São Francisco do
Conde a sentença era salgada e de acesso a poucos, em Ceará-Mirim, no

Rio Grande do Norte, o juiz José Dantas de Lira se contentava em receber
R$ 750 por liminar, valor ainda dividedo com outras cinco pessoas. O negócio funcionava no atacado e, em seis
meses, Lira concedeu 22 liminares a apenas três pessoas.
Somente de 2007 a 2009, o
Ministério Público do Rio Grande do
Norte descobriu que foram movimentados mais de R$ 3 milhões na conta
de um dos envolvidos no esquema. Lira foi condenado em 2017 a aposentadoria compulsória, punição mais grave
que o CNJ pode aplicar aos magistrados.
Encarregados de fiscalizar e
garantir o trabalho dos outros magistra-

do de sentenças”. Jovaldo dos Santos
Aguiar, corregedor do Tribunal de Justiça do Amazonas, foi afastado após
ser denunciado por um empresário e
advogado que pagou, mas não recebeu
a decisão negociada.
Já o desembargador Antônio
Fernando Guimarães, do TRT de Minas Gerais, deixou o escritório de advocacia que trabalhava “subsidiasse” o
aluguel de seu apartamento. Guimarães
passou dez anos pagando R$ 200 reais
por um apartamento de luxo em Lourdes, um dos bairros mais caros de Belo
Horizonte. Em troca, o escritório Vilhena&Vilhena tinha a segurança de
contar com a mão amiga do magistrado.■ (Da Revista Fórum)

DE VEZ EM QUANDO
Por: Afonso Brandão

Corrupção ao mais alto nível
Um processo que seja aberto e que acabe sem acusação prova que a Justiça em Moçambique não funciona;
uma acusação que acaba em absolvição mostra que as garantias processuais só
servem para defender os ricos e os poderosos; uma calúnia ou uma vaga suspeita
num tablóide é suficiente para se mostrar que há ali "marosca" e que mais uma
vez «um malandro» sairá impune. Estas considerações revelam bem o que está a
acontecer com a corrupção que envolve grandes figuras da nossa Governação e da
nossa Política, de forma escandalosa e vergonhosa.
Paralelamente, há, depois, questões menos faladas ou, pelo menos, menos
evidentes (desculpar-me-ão o pleonasmo) que se enquadram num problema mais
vasto. A corrupção das cunhas, dos processos administrativos que passam para o
topo da pilha, dos favores, dos colegas de Partido que são escolhidos para fornecedores de serviços variados (de jurídicos a de jardinagem, passando pelos muito

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

BEIRA
SOFALA

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc

CONSULTOR

CONSULTOR

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 28/11/19, Edição nº 3811 – Página 05/06
conhecidos serviços de comunicação e imagem) nas câmaras que o Partido da FRELIMO gere sem outro critério que
não seja o da troca de favores.
Estou convicto de que muito do tráfico de influência e corrupção em Moçambique passa por essas aparentemente pequenas e grandes, digamos, irregularidades. Assim, entendemos que a luta contra estes fenómenos tem,
claro está, de ser sem tréguas. Estabeleceu-se, contudo, a
percepção, arrisco dizer, a convicção generalizada de que
vivemos num País "minado pela corrupção" e que, senão
todos, a maioria dos nossos problemas como Comunidade
advêm dela.
Mas basta de acordes preliminares. Desta vez a figura envolvida em corrupção é, nem mais, nem menos, o
Presidente da República de Moçambique; este envolvimen-

to da principal figura do País deixa-nos envergonhados e
deixa-nos perante uma imagem exterior muito negativa. Há
que apurar a verdade dos factos, doa a quem doer, envolva
quem envolver. Casos destes não podem cair no esquecimento e a culpa morrer solteira...
Não basta à FRELIMO refutar, enérgica e categoricamente, desacreditar as acusações graves de que vem
sendo alvo o Sr. Filipe Nyusi, pelos Partidos Políticos da
Oposição e de algumas destacadas individualidades dos
mais diversos sectores da Sociedade, incluíndo os Órgãos
de Comunicação Moçambicanos e também estrangeiro. Há
que provar esta vergonha e desmascarar os verdadeiros implicados (e "comparsas") dos milhões recebidos «por debaixo da mesa», enquanto o Povo continua a viver na miséria
e ignorado por todos e por tudo.■

Presidente em exercício da Guiné-Bissau perde eleições
Beira (O Autarca) – O actual Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz (Jomav), é o maior derrotado das eleições presidenciais realizadas no país, no último domingo (24Nov19). Para já não há vence-dor. O candidato do
PAIGC, Domingos Simões Pereira, foi o mais votado, mas não conseguiu obter os 50% + 1 para vencer à primeira volta. Terá de disputar a segunda volta com Umaro Sissoco Embaló, o segundo candidato mais votado. Os dois antigos primeiros-ministros devem ir a nova votação a 29 de Dezembro. A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres da comunidade lusófona,
da qual Moçambique faz parte. Analistas admiram o progresso democrático na Guiné-Bissau, país no qual as eleições tem
conseguido justificar a sua essência de produzir alternância governativa.■ (Redacção)

Vodacom lança plataforma que permite funcionários
públicos se comuniquem entre si gratuitamente
Maputo (O Autarca) – A Vodacom, no âmbito da sua missão de facilitar a comunicação no país, lançou
recentemente um serviço inovador denominado “Funcionário Público”, que
visa melhorar a comodidade e facilitar
a comunicação entre a massa laboral
do Governo.
Segundo uma nota da Vodacom recebida na nossa Redacção, tratase de uma oferta que permite aos funcionários de empresas públicas moçambicanas falar com os seus colegas
de qualquer instituição, de forma gratuita, desde que tenham aderido a esta
oferta. O serviço oferecido pela Vo-

dacom Business é o primeiro do género no mercado das telecomunicações,
permitindo chamadas gratuitas entre as
instituições do sector público e os respectivos trabalhadores, além do acesso
a dados móveis.
“Sempre procuramos pensar
no que podemos acrescentar valor no
sector das comunicações em Moçambique. A nossa idéia sempre foi reflectir
sobre o que não existe ainda e o que
podemos fazer para sermos diferentes
no mercado, trazendo maior fluidez
nas comunicações, no caso concreto,
no seio dos funcionários públicos”,
destacou José Correia Mendes, Direc-

tor Executivo da Vodacom Business, a
importância deste serviço.
Para aderir a esta oferta o funcionário público deve dirigir se a uma
Loja Vodacom, apresentar uma carta
que comprove a sua função, não precisa de apresentar extracto bancário ou
assinar um contrato e pode ainda pagar
a sua subscrição via M-pesa, transferência bancária ou numa Loja Vodacom.
Esta oferta permitirá aos funcionários públicos quebrar as barreiras
de comunicação que enfrentam entre as
diferentes repartições do sector.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

28 de Novembro de 2001 – Artur Garrido
Uma noite Artur Garrido entrou na “boite” Zambi”,
gerido na época pelo Alex Correia. Com aquele seu jeito
próprio de andar, passos curtos mas firmes, olhando para as
pessoas de frente, sempre com aquela amabilidade e educação que foram suas imagens de marca, cumprimentando
conhecidos e amigos de mesa em mesa, mantendo uns minutinhos de conversa aqui e acolá e eis que de repente um
dos frequentadores assíduos do local, sentado ao balcão,
consumia cerveja e se contentava com uma sopinha, já ligeiramente “tocado” por força das “Laurentinas” (passe a
publicidade) ingeridas, anuncia com aquela voz roufenha
para quem quisesse ouvir a chegada do “Mr. Stangers in
The Night”.
Manda a verdade dizer que Artur não era nenhum
estranho da noite, porque, a noite preencheu uma importante parte da sua vida. Cantava e animava as pessoas numa
altura em que nem se pensava nessa coisa moderna chamada “playback”, sistema que deixa bastas vezes os cantores
cometeram fífias de arrepiar conhecidas pela designação de
“tchatchar”.
Aquele era o tempo de se fazer acompanhar por um
conjunto musical. Hoje, lamentavelmente, e salvo raríssimas excepções essa prática já se perdeu. Até nos bailes que
a “Pobreza” promove com regularidade, juntando gente das
décadas de 60 e 70, o recurso na maior parte das vezes é ao
já famoso e badalado DJ de seu nome Sérgio Canaveira,
um dos veteranos animadores de bailes, que nos transporta
aos salões onde antigamente se dançava a valsa, o bolero, o
cha cha cha, o twist e por aí fora.
Mas, voltemos ao Artur. Sempre cantou com um
conjunto. Ainda me lembro (era eu um mufana, já com a

Alerta sobre vaga de calor
Maputo (O Autarca) – Preve-se a ocorrência de
muito quente com temperaturas máximas que poderão variar de 37 a 42 graus celsius, nos dias 28 à 30 de Novembro, na região sul. No centro e norte prevalecerá tempo
quente nos próximos dias, com possibilidade de ocorrência
de aguaceiros, acompanhados de trovoadas e ventos fortes.

mente artilhada para a radiodifusão) das noites de domingo
abrilhantadas pelo conjunto de Renato Silva, no auditório
do então Rádio Clube de Moçambique. O Artur era o vocalista, o Renato era exímio nos teclados, o Boni brilhava
no Xilofone o Eduardo Pereira (foi operador técnico do
RCM) na bateria sendo que nos misteres das baquetas foi
brilhante também o Gouveris, actualmente a residir pelas
terras de Ressano Garcia. E foi com este grupo que acabou
por gravar um single, com a etiqueta Bayly, do qual ressalta “Hambanine”, um bolero com letra e música do maestro
José Queirós, por sinal um dos meus professores de canto
coral no Liceu Salazar.
Dos conjuntos que acompanharam Artur constam
os “Irmãos Dinis”, bem como os diferentes grupos que foram liderados pelo Edmundo Luís Gomes, popularmente
conhecido no meio artístico por Mundinho.
Apaixonado pelo jazz recordo-me como se fosse
hoje da sua integração como vocalista principal duma orquestra dirigida por Helder Martins, um maestro que conseguiu transformar uma banda militar num grupo de jazz,
que se apresentou nos anos 70, se a memória não me atraiçoa, no Cinema Dicca da então cidade de Lourenço Marques, em dois espectáculos.
Lembrei-me hoje recortes históricos porque “Mr.
Stangers in the Night” (Artur Garrido) deixou-nos fisicamente a 28 de Novembro de 2001. Faz hoje 18 anos.■
OBS: na imagem Artur Garrido e Gabriel Chiau.■
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