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SEM SOLUÇÃO PARA A CRISE FINANCEIRA

Governo decide
asfixiar o povo

- custo de vida em níveis alarmantes
MIGRAÇÃO DIGITAL NO PAÍS

Pobres não vêem televisão
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Em quem confiar?
A observar um interegno
para que o novo defensor
do réu António Carlos do
Rosário, Isálcio Mahanjane,
se inteire do processo,
o julgamento do processo
18/2019-C, popularmente
conhecido como caso “dívidas
ocultas”, conheceu momentos
no mínimo constrangedores
na semana passada.
Aqui destacamos apenas um,
e é sobre ele que nos queremos
debruçar: o desaparecimento
de peças processuais.
Na última segunda segundafeira, a magistrada do
Ministério Público, Ana Sheila
Marrengula, disse, em pleno
tribunal, que teria dificuldades
em fazer perguntas ao réu
António Carlos do Rosário,
uma vez que a matéria que
queria abordar estava contida
num conjunto de 34 páginas
que haviam sido extraviadas
do processo.
Foi preciso recorrer à cópia
do cartório para fazer a devida
reposição, minimizando os
danos, mas pode se dizer que
há um estrago irreparável
provocado por aquele episódio.
Legitimou dúvidas em torno
das instituições de justiça,
particularmente em torno
do processo que está a ser
julgado.
Se a transmissão em
directo deste julgamento

visa, em parte, restaurar a já
debilitada imagem da justiça
moçambicana, conhecida por
ser forte para os fracos e fraca
para os fortes, o surgimento
de situações como a que aqui
está em análise anula todo o
esforço.
É que é deveras grave que
folhas tenham sido subtraídas
do processo, mais ainda se
tivermos em linha de conta
que, desde o início da sua
audição, o antigo director
da Inteligência Económica
do Serviço de Informação e
Segurança do Estado (SISE)
tem se referido, com muita
insistência, à falsificação de
documentos, naquilo a que
chama de martelanços.
Mesmo que nos pareça
claro que o réu definiu a
desqualificação das provas
como estratégia de defesa,
temos de reconhecer que
a sua tese pode não estar
completamente errada.
É legítimo pensar que se
folhas são subtraídas, também
podem ser acrescentadas,
e nós vimos muitos réus e
advogados queixarem-se do
facto de, supostamente, haver,
no processo, documentos que
no início não existiam.
O julgamento, que já está
a ser condenado pela justiça
popular, por alegadamente
colocar no banco dos réus

executores e homens de
comissões, deixando de fora
aqueles que o povo considera os
verdadeiros obreiros do calote,
afunda-se cada vez mais na
lama e dificilmente recuperará
a necessária credibilidade, e
isto é preocupante.
A partir daqui, fica difícil
ignorar as várias alegações
de martelanços. Aliás, será de
todo interessante perceber
como é que o novo advogado
de António Carlos do Rosário
– e os outros, eventualmente
– reagirão face a recuperação
das peças que faltavam. É
que também questionar a sua
autenticidade, alegando que
também possam ter sido alvos
de eventuais mexidas ilícitas.
Aqui chegados, não
pretendemos questionar a
conduta das instituições de
justiça, mas chamar atenção
para a eventualidade dos
réus também poderem estar
cobertos de razão nas alegações
que fazem, e isso tem que ser
valorado, apesar de tudo.
É que, honestamente,
chegamos a uma fase em que
já não sabemos em quem
acreditar, tal é a gravidade
dos factos. É preciso evitar que
situações do género de repitam,
a bem da credibilidade do
julgamento, e de toda a justiça
moçambicana. serodiotouo@
gmail.com
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VIDA MADRASTA PARA OS MOÇAMBICANOS

Asfixiados para o bem-estar das
elites

O

povo moçambicano é daqueles
que quase nunca se pode orgulhar
de ter uma vida tranquila. Em
largos momentos da história do
país, é empurrado para situações de violência, quer seja de movimentos que dizem querer seu bem quer seja, como é o caso agora,
de grupos extremistas. Mas há uma violência
ainda maior que esta população enfrenta: a
pobreza, que se vê agravada pela sistemática
subida do preço de bens essenciais para a sobrevivência.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Depois de dois anos em branco (2019 e 2020), o Governo e os parceiros sociais – empregadores e os sindicatos
que representam os trabalhadores – voltaram a sentar-se à
mesa para discutir o salário mínimo. No dia 27 de Agosto,
o executivo anunciou a vergonhosa “boa-nova”: o aumento
do salário, que varia de 1,5% a 10%. Para a Função Pública,
o aumento foi de 5%. Tendo como base o salário mínimo
anteriormente em vigor (4.691 meticais), a subida corresponde a pouco mais de 200 meticais.
Apenas dois meses depois dessa pequena e insignificante vitória (o aumento do salário), o povo moçambicano é
brindado com a notícia do aumento dos preços dos combustíveis. A Autoridade Reguladora de Energia (ARENE)
anunciou, na semana passada, que a gasolina passava de
62,50 meticais para 69, 94 meticais por litro (10%); o gasóleo
de 57,45 meticais para 61,71 meticais por litro (7%); o petróleo de iluminação de 43,24 meticais para 47, 95 meticais por
litro (11%); o gás de cozinha de 58,18 meticais para 71,02
meticais por cada quilograma (22%).
A ARENE explicou que o agravamento dos preços deriva do aumento da procura pelos combustíveis, na sequência
do levantamento das restrições adoptadas para desacelerar o
avanço da pandemia da Covid-19.

O estranho caso do gás
A última vez que os preços dos combustíveis sofreram
mexidas foi em Novembro de 2020, e até foi uma revisão em
baixa, mas em percentagens muito menores quando comparadas com o agravamento recentemente anunciado.
A gasolina passou de 64,22 meticais para 62,55 meticais;
o gasóleo de 58,95 meticais para 57,45 meticais; o petróleo
de iluminação de 45,24 meticais para 43,24 meticais. São,
como se pode constatar, margens mínimas e, nalgum momento, quase que indetectáveis.
Mas o que chama mais atenção é o gás de cozinha.
Quando os preços dos outros combustíveis foram revistos
em baixa em finais de 2020, o do gás de cozinha manteve-se inalterado: 58,18 meticais. Este mesmo recurso é, agora,
o protagonista do maior aumento, ao saltar de 58,18 meticais para 71,02 meticais por quilograma, representando os
assustadores 22%.
Está cada vez mais caro comer
A subida dos preços dos combustíveis preocupa sobremaneira, pois já se espera que seja usado como motivo para
o agravamento de outros serviços ou produtos. Desde logo,
os serviços de transporte, com previsíveis repercussões em
toda a cadeia do comércio.
O impacto poderá ser gigante, num país que, de resto,
já habituou a sufocar os seus próprios cidadãos, mesmo
sem razões aparentes. Nos últimos tempos, fazer o básico
tornou-se uma tarefa difícil, dado que os custos são elevadíssimos, quando os rendimentos são parcos.
O Dossiers & Factos fez uma consulta rápida dos preços
dos produtos mais comuns na cesta básica da maioria das
famílias moçambicanas, e os dados são reveladores do quão
difícil é alimentar-se, mesmo que de forma deficiente, em
Moçambique.
O exercício, feito num dos maiores mercados da cidade da Matola, permitiu-nos constatar o seguinte: 25 quilogramas de arroz de baixa qualidade variam de 1170 a 1200
meticais; cinco litros de óleo de cozinha podem ser adquiridos ao preço de 600 meticais; 10 quilogramas de cebola

Está cada vez mais difícil tirar alimentos das prateleiras

são transaccionados ao preço de 220 meticais, enquanto
uma barra de peixe carapau custa 1400 meticais; uma dúzia de ovos ronda os 120 meticais; 10 quilogramas de batata
custam 450 meticais, 1.5 quilograma de frango congelado
custa 260 meticais, 01 quilograma de sal custa 30 meticais,
01 quilograma de feijão custa 110 meticais; e 01 quilograma
de açúcar é vendido a 75 meticais.
De longe insuficientes para compor uma cesta básica
condigna, e mesmo sendo apenas quantidades mínimas face
a normal composição dos agregados familiares em Moçambique, a compra desses produtos demanda um investimento
de 3865 meticais, que é quase a totalidade do mais baixo salário mínimo (4.691 meticais) e um terço do máximo salário
mínimo (13.409 meticais), que é do sector financeiro.
Serviços básicos são uma dor de cabeça
Tão difícil quanto comer é aceder aos serviços básicos, porque também eles são demasiado caros. Ao nível do
transporte, e atendo-nos apenas às cidades de Maputo e Matola, está estabelecido que o utente deverá pagar 12 meticais
sempre que a distância se situar entre os 10 km e 20 km.
Mas a verdade é que os cidadãos acabam por pagar o dobro
e até o triplo, devido ao crónico problema de encurtamento
de rotas.
Os transportadores semi-colectivos de passageiros operam num ambiente de autêntica anarquia e, perante a aparente inoperância das autoridades, ditam eles as regras do
jogo, prejudicando a população indefesa. Trata-se de um
roubo gigantesco que, infelizmente, vai sendo normalizado
nestas duas urbes. Para tal, contribui a falta de alternativas,
uma vez que o transporte público praticamente não existe.
O problema com os “chapeiros” assemelha-se ao problema com as entidades públicas provedoras de água. Abundam
famílias que reportam ter recebido facturas elevadíssimas,
que revelam um consumo de água em dimensões industriais, o que é estranho, no mínimo. Mas há também casos
em que o Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG) emite facturas sem que a água
tenha jorrado nas torneiras, outra situação problemática.
Ao nível da electricidade, esse problema já não se coloca, uma vez que está quase que universalizado o uso do
sistema Credelec, que é pré-pago e garante que cada um pague apenas por aquilo que consome. Ainda assim, os custos
continuam demasiado elevados, num país que se orgulha de
ser detentor de uma das maiores barragens hidroeléctricas
de África - a Barragem de Cahora Bassa.
A educação, por sua vez, tornou-se gratuita, depois da
eliminação das taxas de matrícula da 1.ª à 9.ª classe, mas os
efeitos dessa gratuitidade diluem-se logo quando têm de ser
os pais e encarregados de educação a comprar os livros, porque, apesar de serem de distribuição gratuita (da primeira à
sétima classe), o Estado não consegue disponibilizá-los para
todos os alunos.
No ensino secundário, a situação não é muito diferente.
A escassez de material bibliográfico nas poucas bibliotecas
existentes obriga a que os alunos se desenrasquem nas livrarias ou no comércio informal, sob pena de comprometerem
o processo de assimilação de saberes. Em muitas escolas públicas, são os próprios pais e encarregados de educação que
descontam da sua renda para garantir que sejam pagos os
homens que guarnecem o recinto escolar.
A escassez de medicamentos nos hospitais públicos é
outro problema que suga o bolso do cidadão, que, para salvar a sua vida, se vê obrigado a recorrer a farmácias privadas, que praticam preços altamente proibitivos, atendendo e
considerando que a maior parte da população moçambica-
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na é de baixa renda.
Documentos essenciais tornaram-se um luxo
Documentos como passaporte ou carta de condução subiram de forma escandalosa nos últimos anos, tornando-se
ainda mais inacessíveis para a grande maioria dos cidadãos.
No último ajuste, o preço do passaporte deu um salto impressionante para os actuais 2400 meticais.
O mesmo aconteceu com a taxa para a emissão da carta
de condução, que, em 2018, saiu de 500 meticais para 2500
meticais. Quer a taxa para a obtenção da carta quer para a
obtenção do passaporte foram justificadas com a introdução
do modelo biométrico, cujos custos de produção, de acordo
com as autoridades, são mais caros. Mas o facto é que o simples reconhecimento ou autenticação de documentos em
notários também subiu mais de 500%. Tudo isso gera, pelo
menos em certos sectores, a ideia de que o Governo estará
a passar para o cidadão a factura resultante do corte ou diminuição do apoio externo, por causa das dívidas ocultas.
O contraste com a vida fausta dos políticos
Aparentemente alheios a todo o sofrimento pelo qual
passa a população, os dirigentes superiores do Estado e titulares de cargos governativos parecem viver numa espécie
de realidade paralela e completamente dissonante do resto.
Para além dos bons ordenados que auferem, dispõem de
um conjunto de regalias e subsídios que lhes proporcionam uma vida faraónica num país descrito como pobre.
Enquanto muitos recém-graduados da Polícia, Educação e Saúde, entre outros sectores, são lançados com uma
mão à frente e outra atrás para províncias distantes do seu
local de residência, a pretexto de uma questionável “unidade nacional”, aqueles que dizem servir o povo têm direito
a uma casa protocolar ou uma casa cuja renda é paga pelo
Estado.
Ao contrário da população, que tem de se submeter às
infames “ligações” para conseguir chegar ao seu posto de

Electricidade continua cara, apesar de Cahora Bassa ser “nossa”
trabalho ou à escola, os dirigentes circulam em viaturas
topo de gama, e nem sequer precisam preocupar-se com
a subida do preço do combustível, porque este é o Estado
que paga. A isso ainda se pode adicionar isenções alfandegárias, que, vezes sem conta, até são usadas para fins
comerciais.
Tudo isso acontece num ambiente em que a Assembleia da República, órgão fiscalizador, perdeu legitimidade
para exigir a reposição da moralidade, porquanto os seus
membros também andam mergulhados em vidas largas,
pagas a peso de ouro pelos cidadãos que dizem representar.
Lembremo-nos que, em 2014, e através da Lei n.º
31/2014, Lei de Revisão da Lei do Estatuto, Segurança e
Previdência do Deputado, os parlamentares fixaram, para
si próprios, as seguintes mordomias para o período poste-

rior à cessação do mandato: a) totalidade do vencimento
actualizado desde que tenha descontado 13% do salário
base para pensão de aposentação; b) subsídio de reintegração equivalente a 100% do vencimento base por cada ano
do exercício do mandato; c) subsídios de água e luz, telefone, empregados domésticos e alimentação; d) viatura para
uso pessoal, de cinco em cinco anos, às expensas do Estado; e) uma verba destinada à manutenção e equipamento
da sua residência; f) assistência médica e medicamentosa
para si, cônjuge e os dependentes previstos nos termos do
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado.
Os políticos são, de resto, uma das poucas classes que
não têm de se inquietar com o galopante e asfixiante custo de vida em Moçambique. Afinal, os pobres, que vivem
com menos de um dólar por dia, pagam-lhes as contas.
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O OUTRO LADO DA MIGRAÇÃO DIGITAL

Para os pobres, o apagão é total

M

oçambique procedeu, recentemente, ao desligamento dos
primeiros emissores analógicos, naquilo que constitui a última etapa do processo de migração digital.
Apesar de todas as suas vantagens, que são
consensualmente reconhecidas, a era da televisão digital está a deixar feridas no seio das
camadas mais desfavorecidas da sociedade
moçambicana, que, sem condições para comprar os descodificadores, se vêem sem acesso
à televisão. Mas também há descodificadores
que, simplesmente, não funcionam.
D&F

Texto: Hélio de Carlos
Fotos: Salomão Mavale

No final do mês de Setembro, 16 emissores analógicos foram desligados em todo o país. Trata-se dos
emissores de Namaacha, Xai-Xai, Chókwè, Maxixe,
Vilankulo, Beira, Chimoio, Quelimane, Tete, Nampula,
Ilha de Moçambique, Nacala, Pemba, Lichinga e Cuamba, às quais se juntarão, em Dezembro, os emissores localizados nos seguintes pontos: Massinga, Marromeu,
Zóbuè, Songo, Monapo, Ribáuè, Namialo, Ilha de Ibo,
Chiúre, Mueda, Mandimba, Majune, Ngauma e Lago.
Nas suas aparições, os gestores da Empresa de
Transporte, Multiplexação e Transmissão (TMT) do
sinal digital, entidade que conduz o processo desde o
ano de 2015, têm dado ênfase aos aspectos positivos
do abandono da era analógica, nomeadamente a maior
qualidade de imagem e som, maior interactividade,
maior estabilidade do sinal, o aumento do espectro e,
consequentemente, da possibilidade de acomodar mais
operadores/canais, entre outros.

Assim ficaram os televisores das famílias mais desfavorecidas
Todas estas vantagens são reais e inegáveis. Mas é
igualmente inegável que a migração digital, em Moçambique, está a ter efeitos colaterais nefastos sobre
as camadas mais desfavorecidas. Embora os responsáveis da TMT e do Governo tivessem sempre procurado
tranquilizar a população, garantindo que ninguém seria
excluído do processo, a realidade tem se mostrado diferente, pelo menos para já. Foi o que constatou o Dos-

siers & Factos nalguns bairros da província de Maputo.
E tudo apagou-se
No bairro de Mulotana, distrito de Boane, província de Maputo, são vários os exemplos de famílias que
viram o seu aparelho televisor ficar mudo desde que a
TMT mandou para baixo o sinal analógico. É o caso
da família de Luandro Isaque, um jovem pai de dois
filhos, que lamenta a falta de condições para embarcar
no comboio da digitalização.
“Nem todos estão a trabalhar. Sabe-se que o povo
moçambicano está a sofrer e ainda enfrentamos essa
situação das dívidas ocultas, problemas na economia,
e a pandemia veio piorar a situação. Até os que tinham
emprego perderam-no”, começa por lembrar o jovem,
para quem, não fossem as dificuldades económicas, o
processo seria “muito vantajoso”.
Para quem tem de cuidar da família e ainda pagar
energia, água, renda, entre outras despesas correntes, ter de pagar televisão é um “fardo pesado”. Neste
sentido, Isaque sente saudades daquele “sistema” que
facilitava a vida a todos, “até aos sem condições”. De
seguida, alerta para a possibilidade de o cenário de
exclusão ser ainda pior nas zonas mais afastadas dos
principais centros urbanos. “Eu falo de mim, que estou
perto das cidades, mas existem ainda aqueles que estão
nos confins”.
“O televisor não serve para nada”

Luandro Isaque defende que com a migração o país está a retroceder

Com o início da nova era, e sem dinheiro para adquirir os descodificadores da TMT, Luandro Isaque já
concluiu que o “televisor não serve para nada”. De resto,
o jovem continua a defender que o país devia manter
o regime da dupla iluminação, ou seja, transmitir em
analógico e digital simultaneamente. Caberia, neste
caso, a quem se sentisse preparado tomar a decisão de
migrar, explicou.
Quem também se encontra numa situação de exclusão é Tina Fernando. O seu caso ainda é relativamente diferente, porque o seu televisor não se apagou por
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título gratuito, a maioria dos canais nacionais. Em vésperas da conclusão da primeira fase do famoso “apagão analógico”, muitas foram as famílias que decidiram
sacrificar as suas já modestas poupanças para adquirir
este importante item e, assim, não ficarem “de fora”.
Só que nem isso as salvou da “escuridão”. É que
muitos descodificadores comercializados pela TMT
apresentavam graves defeitos, pelo que nem chegaram a
servir a seus propósitos. A situação levou a que dezenas
de pessoas se amotinassem, no dia 23 de Setembro, defronte das instalações daquela entidade, para manifestar a sua indignação com o facto de os descodificadores
não funcionarem.
Alguns clientes canalizaram suas preocupações na
própria página da instituição na rede social Facebook, e,
volvidos alguns dias, um responsável da empresa reconheceu que alguns descodificadores tinham problemas,
acrescentando que seriam devolvidos ao fornecedor.
O direito à informação em causa

Tina Fernando
completo. O facto é que ela usa um dos provedores privados de sinal digital e, muitas vezes, vê-se impossibilitada de assistir por falta de dinheiro para a renovação
da subscrição.
Na melhor das hipóteses, explica a fonte, resta apenas a Televisão de Moçambique (TVM), o que, na sua
opinião, “é o mesmo que nada”, uma vez que fica perdida a diversificação de que a família necessita para responder às demandas dos membros que a compõem. “As
minhas crianças querem desenhos animados e outros
programas infantis, e ali não tem”, exemplifica.
“Eu sou da opinião que essa migração não deveria
ser feita por completo. Eles devem ter em conta que há
diferentes níveis de vida e que ao aplicarem esse novo
sistema não estarão a ajudar a todos. Esse novo sistema
não é adequado para o nível de vida que muitos neste
país têm”, argumentou.
A mulher defende que os canais nacionais deviam
ser gratuitos em todos os operadores, como forma de
ajudar os “consumidores desfavorecidos”. Apesar de não
esconder a tristeza pelo facto de muitas vezes ter o seu
aparelho televisor mudo, Tina Fernando mostra-se rendida à “revolução” provocada pela migração digital.
“Vejamos que, no sistema antigo, tínhamos vários
problemas para assistir, toda hora tínhamos de estar a
mexer nas antenas porque o canal “x” não sai ou porque
o canal “y” não está a sintonizar”, destacou a mulher,
que voltou a lamentar o facto de, por não ter dinheiro,
“não poder assistir aos canais do meu próprio país”.
Quem também está encantada com a era digital é
Adelina Andrade, que até tem uma forma mais optimista de encarar as actuais dificuldades por que passam os
mais pobres.
“Acho que o tempo passa e temos que nos adaptar à
evolução tecnológica, não temos nem devemos voltar.
São melhorias, assim sendo, é uma questão de tempo
para todos começarem a usar o sistema”, disse a fonte.
Para esta mulher, chega sempre uma fase em que as
mudanças devem ser aceites, como uma forma de crescer e não ficar para trás. Adelina Andrade reconhece
que algumas famílias têm dificuldades, mas defende
que o processo de migração digital é irreversível, pelo

que desaconselha o recuo.
O problema com os decoders
Mil e duzentos (1200) meticais é o valor fixado para
a aquisição do descodificador da TMT, que garante, a

Com muitas famílias impossibilitadas de ver televisão em virtude da migração digital, coloca-se em causa
o direito à informação, previsto no artigo 48 da Constituição da República de Moçambique (CRM), que estabelece o seguinte: “Todos os cidadãos têm direito à
liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, bem
como o direito à informação”.
A situação poderá agudizar-se, pois, e conforme o
Dossiers & Factos reportou por várias ocasiões, a TMT
tem a pretensão de cobrar preços proibitivos para garantir a difusão dos conteúdos a serem produzidos pelas dezenas de televisões nacionais. Trata-se de USD
8.000, que deverão subir para USD 17.000 no próximo
ano, somas que, para a maioria dos operadores, são
quase inalcançáveis.
Quer isto dizer que, por incapacidade financeira, algumas televisões poderão sucumbir, reduzindo o leque
das possibilidades que os moçambicanos têm.
No dia 23 de Setembro, o canal “Media Mais” anunciou a sua saída da TMT. Não revelou as razões da saída,
mas sabe-se que a maioria das televisões está insatisfeita com os preços que aquela entidade se propõe cobrar.

Adelina Andrade
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Não se (pode) joga (r) berlindes em
tempos de fome
Sérgio dos Céus Nelson

O mundo já provou de diversas formas que precisamos ser persistentes
se quisermos vencer e realizar algum
sonho. Não se constroem sonhos ocultando vontades domadas por medos
injustificáveis/intoleráveis, que somente te levam ao abismo de não saberes
reconhecer que és merecedor de uma
parte da fatia do sucesso.
Ser um indivíduo diferente na vida
requer muito mais do que apenas querer. Todo mundo quer (tudo), mas muitos não chegam a lutar para merecer. Se
queres ser reconhecido por aquilo que
tu és ou por aquilo por que lutas, precisas ser fixo nas tuas ideias e ter foco,
misturado com humildade suficiente
para poderes mostra o teu real valor.
As pessoas não se classificam apenas como merecedoras porque lutaram
para chegar ao seu sonho. Sempre acreditei que um merecedor deve portar
em si um sentido inspirador, que faz as
pessoas olharem o mundo de uma forma diferente e reconhecerem em si um
líder, um vencedor que inspire a outos
a serem mais…a serem ousados, afinal
nada se consegue na vida sem ousadia,
senão os falhanços e tropeços.
Quando digo que não se joga berlindes em tempos de fome, pretendo reafirmar o sentido de concentração, foco,
firmeza, fé no que se faz, força suficiente para poder seguir em frente. Mas
mais do que isso, quero que reconheças o melhor tempo para brincar (devagar) e o tempo de perceber que a tua
conquista já chegou. O tempo de seres
vencedor já chegou…só precisas abrir
os olhos e ver isso com vontade de ver.
Precisas perceber que, por seres uma
raça diferente dentro de uma sociedade feita de “muitos alienígenas”, pessoas que menos conhecemos, precisas

te identificar. Não vais crescer se não
mostrares vontade, se não mostrares
que podes ser valioso, ainda que nesse
processo os degraus sejam cansativos
demais ao ponto de te enfraquecerem.
Seja confiante em ti, porque ninguém
mais vai ser por ti.
Desde que tenhas a mente a funcionar, poderás controlar o teu futuro,
poderás fazer valer cada esforço que tu
implementas para ter um amanhã mais
risonho, no qual não te vais esconder
por medo de nunca teres lutado. Não
se faz um sucesso fugindo de riscos,
porque são eles que nos definem. Os
riscos são pontes longas que fazem parecer que o nosso sucesso está demasiadamente longe, mesmo estando tão
perto.
Perceba uma coisa no decorrer da
tua conquista pelo sucesso: vão surgir
pessoas que te vão fazer de nabo e te
vão desconcentrar. Alguns te vão usar
de forma que você mesmo reconheça
fraqueza ou falta de confiança em si
mesmo.
Você não pode ser daqueles que as
pessoas dizem “há pessoas que criam
coisas e nós aproveitamos, não precisamos criar porque há pessoas que
vão fazer e nós vamos burlar as ideias e
usar”. Então, tens que ser e estar viciado
no sucesso, porque assim vais reconhecer o potencial das tuas ideias…vais
perceber que não és uma amostra do
fragilizado e cobaia usada para testar a
capacidade das pessoas de te cegarem
enquanto roubam-te as ideias.
Mas tenha certeza de uma coisa:
nunca se tira o crédito de um verdadeiro vencedor. Por mais que as pessoas
lutem para ofuscar a imagem do indivíduo que vai a batalha…fazendo as
coisas acontecerem, nunca consegui-

rão abater o potencial que leva consigo
como um lutador incansável. Então, se
queres ser uma “nódoa” no mapa dos
que lutam pelo sucesso, seja firme, humilde, focado, emprenhado, decidido,
envolvido e, acima de tudo, acredite
em ti.
Os teus passos não vão semear a semente para colheres a vitória. Precisas
ser inteligente o suficiente para perceber em que momento te expressas, e se
isso for a acontecer, perceba que podes
só ter um único momento para mostrares o que vales.
Falo da inteligência porque ela é
a arma mais forte do homem. Se não
conseguires usa-la de forma produtiva,
então não poderás superar as dificuldades que te surgirem. Seja capaz de
usar o poder da tua mente, porque disso dependerá o teu futuro.
Não podes vencer a luta se não estiveres preparado para lutar, e, acredite: o maior legado que podes deixar na
vida são as boas coisas que consegues
fazer...as pessoas que ajudas. O caminho que trilhas tem sempre “câmeras”
que vão filmando o teu senso de humanismo, a tua sensibilidade perante
o outro, a fraternidade que apresentas,
a veracidade do que tu dizes. Então
não há muita magia para ser vencedor.
Seja, simplesmente, preciso e focado
nos teus ideais.
Atenção: Não deixe os aplausos te
distraírem até esqueceres que ainda
tens que lutar. Muitos pensam que seu
sucesso será eterno, mesmo não o fundamentando. Então saiba que, apesar
dos aplausos, ainda tens um caminho
por seguir e um império de sucessos
por gerir.
Boa concentração na sua vida e liberte o melhor que há em ti.
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Dinheiro seguro na lata debaixo da terra do
que no banco!
Fernando Benzane

Como colunistas, abordando assuntos que afectam a nossa sociedade no seu dia-a-dia, por vezes, somos
impostos a qualidade de profetas ou
adivinhas, em face do que constatamos em diferentes áreas da vida
social. Agradando ou não, o certo
é que, cedo ou tarde, alguns desses
factos acabam vindo à superfície.
Não passam tantos meses que,
neste mesmo espaço, publiquei um
artigo falando sobre funcionários de
bancos ao serviço de mão estranha
em prejuízo dos clientes. Aliás, na
nossa óptica, dentro das instituições
bancárias, existem colaboradores
de burladores na sua mais variada
forma, que atentam contra a privacidade das contas dos clientes dos
bancos.
Depois desse artigo, só pode não
acreditar quem não viveu de perto,
mas ao autor do artigo “Funcionários do banco fornecem informação
sobre saldos dos clientes a bandidos”, alguns indivíduos que se fizeram passar por colaboradores de alguns bancos ligaram-me, sugerindo
alguns minutos de conversa, o que
não foi possível.
Este procedimento tem sido frequente no nosso país. Sempre que
alguém escreve algo criticando algumas situações, no lugar de os visados
pautarem pela melhoria da qualidade dos serviços que prestam, preferem perseguir quem critica. São críticas que fazem crescer instituições
e pessoas nelas inseridas, pois a expectativa dos utentes é que actuem à
luz do que consta como seus valores,
visão e missão.
O assunto dos bancos preocupa a
nós que fazemos muito esforço para

o nosso futuro incerto, com salários
irrisórios e para podermos educar os
nossos filhos. Há quem não acredita
que uma simples viagem até Xai-Xai
ou Inhambane, Beira ou Chimoio,
para não falar de outros pontos do
país, custa uma economia de anos
e anos. E há quem desde que veio a
Maputo e constituiu família, ainda
não conseguiu levar a sua sagrada
família à terra natal, devido aos altos custos, comparados com o que
ganha e os desafios do custo da vida
diária.
Há bem pouco tempo, um cidadão moçambicano veio a público
denunciar o roubo de dinheiro nas
suas contas numa das instituições
bancárias, e a prisão de um cidadão
que na altura se encontrava numa
das dependências bancárias, para
proceder à transferência de três milhões e quinhentos mil meticais à
sua revelia.
Valeu a pronta intervenção da
gestora bancária, que accionou mecanismos de consulta ao titular da
conta, pois da mesma já tinham sido
retirados cerca de quatrocentos mil
meticais, e a pergunta que não quer
calar, é: como é que os burladores
souberam que daquela conta podiam movimentar aquele valor?
O SERNIC tem muito que fazer
até identificar todos os componentes
do grupo preso, que se presume que
seja proveniente de Chibuto e lá já
fez várias vítimas nas suas variadas
formas de actuação, como especialista em burlas. Acredito que ainda
temos homens do SERNIC comprometidos com a segurança do povo e
dos seus bens.
Somente o SERNIC pode trazer

sossego, desmascarando todos os
funcionários infiltrados nas instituições bancárias. Não é de bom grado
que os esforços de homens e mulheres deste país sejam postos em causa por uma ninharia de bandidos,
que, à luz do sol, vão espalhando
seu charme de tacudos, quando são
simples ladrões.
As administrações dos bancos
devem rever as equipas de trabalho
com quem colaboram, pois são estes que constituem pedra no sapato.
Não é tão lícito procurar ladrão do
dinheiro dos clientes de um banco
fora dele. O de fora obtém qualquer
informação bancária quando fornecida pelo pessoal interno. Quem
retira do processo de cada cliente a
cópia de qualquer documento para
facilitar a produção de um igual,
como foi o caso do cidadão recentemente vítima, são colaboradores de
alta confiança do banco.
É necessário e urgente um pente
fino nos bancos. Os bancos empregam pessoas honestas e pessoas que
também são bandidos, à semelhança
de qualquer instituição, como atesta
o caso em julgamento na tenda da
BO. Para dizer que não há nenhuma
instituição livre da bandidagem.
Que haja um trabalho sério que
livre os clientes dos bancos da preocupação permanente sempre que
tiver algum dinheiro na sua conta,
sob o risco de as latas voltarem a ser
nossos cofres enterrados no quintal, por falta de segurança no banco.
Tudo indica que antes vale falhar a
localização do sítio onde enterrei a
lata ontem no meu quintal do que
economizar para alimentar estranhos, estando eu na desgraça.
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Lei 19/2019 – Prevenção da uniões prematuras :
Prevaricadores andam a solta e impunes.
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

“ Líderes religiosos” com fortes indícios
de apadrinhamento destas práticas.
Em Moçambique, em cada 10 minutos, 3
raparigas sofrem qualquer tipo de violação
dos seus direitos. Face a esse cenário, a Assembleia da República aprovou a lei 19/2009,
que consta como um instrumento jurídico de proibição, prevenção e mitigação das
uniões prematuras, ao abrigo do disposto no
número 1 do artigo 178 da Constituição da
República. As uniões prematuras são definidas como ligação entre pessoas em que pelo
menos uma seja criança, firmada com propósito imediato de constituir uma família.
Casamento, noivado, a união de facto, ou
seja, qualquer relação que seja equiparável à
relação de conjugabilidade impedimento da
sua designação regional em local envolvendo criança é considerada como união prematura nos termos da presente lei.
Esta lei, observando os objectivos definidos, (prevenir a ocorrência de uniões prematuras, proibir as uniões prematuras com
ou entre crianças, adaptar medidas para
fazer cessar uniões prematuras existentes,
definir critérios de protecção de direitos
adquiridos pela criança na união prematura, assim como a visão de responsabilizar o
governo na adoção de mecanismos de mitigação dos efeitos negativos das uniões prematuras), são todos estes objectivos, porém
mal implementados e seguidos no circuito
comunitário.
Não se sabe ao acerto se para uma lei tão
jovial como esta quantos líderes comunitários e religiosos foram informados e sensibilizados para que eventos de género não
tenham espaço. As uniões prematuras continuam a ser uma realidade impiedosa no nosso dia-a-dia. Histórias de quase todo o país

narram, e até com algum tipo de evidências,
crimes cometidos por um certo segmento
da nossa sociedade e com enfoque para o
comportamento dos líderes religiosos. Em
Manica, por exemplo, a ceita religiosa Johan Malengue insiste com suas práticas não
favoráveis aos direitos da rapariga. Um padre, basta afirmar junto a congregação que
sonhou com rapariga X e envocando isto ser
dádiva de Deus, dá-lhe isto o direito de se
tornar marido desta rapariga sonhada. Esta
ceita, no que tange a defesa e protecção da
criança, é contra todos direitos instituídos
na República de Moçambique, pontapeando, por exemplo, os ditames da lei 19/2019.
Nesta ceita, a rapariga não lhe é dada oportunidade de ir a escola assim como não pode
participar em outras actividades de socialização como criança. Como forma de estar
fora do olhar do mundo, líderes desta ceita
recorrem às montanhas e por lá ficam meses
e meses, em nome destas práticas.
Contamos e trazemos evidências desta
ceita religiosa como casos mais gritantes e
possíveis de serem vistos a olho nu, porém
não se pode pensar que apenas JM é a única
ceita que continua a desgraçar o futuro da
rapariga. Fontes próximas a realidade nesta província lançam fortes acusações aos líderes comunitários de base (régulos, chefe
de posto,) e outros tantos que, ao invés de
proteger e promover os direitos da rapariga,
estes, apadrinham uniões prematuras, oferecendo testemunho e aprovação tradicional deste tipo de acto com mineiros e outras
pessoas bem posicionadas na comunidade.
Famílias pobres têm sido vítimas de desejos
intermináveis de senhores com posses. Estes oferecem bens tais como gado, alimentos
e até valores em dinheiro e em troca que-
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rem ter em sua posse, raparigas que, mesmo
em tenra idade, comprometem-se em fazer
crescer para que as tornar em suas esposas.
É vergonhoso saber que este tipo de acto
é chancelado pelas autoridades locais em
troca de valores avultados oferecidos pelos
predadores da união forçada.
Manica está num quadro negro no que
tange a princípios, objectivos e normas de
protecção da rapariga, daí que nossa preocupação prende-se mesmo com a necessidade de uma educação ( literacia legal) a todos
os líderes desta província.
É preciso que forças vivas da sociedade assumam programas de educação para
mudança de comportamento e atitudes,
mas acima de tudo, e de acordo com o lei
19/2019, usar de todas as ferramentas para
responsabilizar a quem continua perpetuando acto que violam os direitos e deveres
da rapariga. Estes prevaricadores, devem ser
exemplarmentepunidos nos termos da lei e
talvez possa isto servir de lição para que a
rapariga seja respeitada até que seja ela mesma a decidir pelo seu futuro.
____
O mês de Outubro é o mês que lágrimas e
tristeza trouxe para esta nação. São 35 anos
em que lamentamos a morte do primeiro
presidente da República de Moçambique
independente. Uma lamentação que infelizmente não quer ser acompanhada pela verdadeira razão desta tragédia.
Descanse em paz, papa Samora.
A COVID-19 ainda constitui nossa prioridade de luta e já temos sinais de estarmos
perante nova vaga. Continuemos firmes na
prevenção, respeitando todas as regras que
o MISAU recomenda.
O nosso maior segredo é a vida.
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O poder dos Chefes dos quarteirões e
milicianos nos bairros (1)
Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com
Nesta edição e em outras e nas próximas, iremos publicar histórias de vida
de algumas das nossas comunidades, ou
seja,momentos que marcaram o passado do nosso país, sobretudo poucos anos
depois da conquista da independência
nacional.
Escolhemos para hoje, tal como sugere
o título, a importância e o poder que os
chefes dos quarteirões tinham nos bairros, com particular atenção nas grandes
cidades, assim como o impacto do trabalho dos chamados milícias populares.
Os chefes dos quarteirões eram espécie
de chefes de zonas e detinham o controlo
administrativo do número de casas que
podiam variar de 40 a 60 residências, dependendo de cada zona. Esta figura política e administrativa era considerada de
penúltima escala, porque por cima estava
o administrador do distrito urbano, para
os casos de Maputo e Matola. Depois seguia a do secretário do bairro, que em
simultâneo se designava secretário do
grupo dinamizador do partido no bairro, depois o secretário da célula, o Chefe
do quarteirão e por último o chefe das 10
casas.
Escolhemos esta figura subalterna devido ao seu papel e responsabilidade que
em tempos tinha dentro do Quarteirão
quando a vigilância popular era de extrema importância, ao mesmo tempo em que
as comunidades eram quase que autónomas para com os seus interesses locais.
Importa, antes de mais, referir que o
chefe de um Quarteirão nessa altura não

cobrava dinheiro para a emissão de guias
de marcha, muito menos para as famosas
declarações de residência.
Pelo contrário, tinha o dever de conhecer a todos os residentes da sua circunscrição administrativa, os agregados de
cada família residente, incluindo a identidade de cada um dos membros.
Abrindo parênteses, faço ideia, como
se fosse hoje, do dia em que chegou a casa
dos meus pais, no bairro onde cresci na
periferia de Maputo cidade, o meu primo ido de Gaza, fugindo da guerra dos
16 anos. Tivemos que o levar à casa do
chefe do quarteirão, antes de sequer tomar banho, para ser apresentado a esta
estrutura.
Este era um princípio obrigatório que
todos devíamos cumprir em nome da vigilância popular. Em outras palavras, ele
não podia permanecer em casa naquela
noite sem que tivesse sido informado o
chefe do quarteirão da presença de um
indivíduo estranho numa das residências
sob sua jurisdição.
Este é apenas um exemplo que tive para
dar, mas era, acima de tudo, o modus vivendi das comunidades nessas épocas.
Era através do chefe do quarteirão que
eram organizadas as sessões de limpeza
colectiva nos bairros, cabendo ao ilustre
chefe de quarteirão marcar, em reuniões
ou por aviso feito casa a casa, o dia e hora
da limpeza do quarteirão.
Geralmente, esta actividade era feita pelos próprios residentes aos sábados
logo pelas primeiras horas. Cada um dos
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DE VOLTA À TERRA DA BOA
GENTE!

A partir do dia 10 de Outubro voe de Maputo para
Inhambane às Quartas-Feiras e Domingos.

DOMINGOS

QUARTAS-FEIRAS

VOOS COM ESCALA EM CHIMOIO

MAPUTO-INHAMBANE

11:00H | 12:00H

MAPUTO-INHAMBANE

11:00H | 14:35H

COMPRE JÁ O SEU BILHETE!

INHAMBANE-MAPUTO

12:30H | 16:05H

INHAMBANE-MAPUTO

15:05H | 16:05H

Visite www.lam.co.mz, Lojas LAM, ligue para
1737 ou contacte a sua Agência de Viagens.

representantes de cada residência saía
com um instrumento: vassoura, ancinho,
pá, enxada etc, e aí se efectuava a limpeza
do bairro, até porque não existia a actual
política das vereações de salubridade que
apenas ajudam a deixar lixo e sujidade
nos bairros.
Aliás, era através destes chefes dos
quarteirões que se sabia que a família Y
ou Z já tem filho com idade suficiente
para ser incorporado ao Serviço Militar
Obrigatório (SMO). Foi por conta destes
mesmos chefes de quarteirões que muitos
compatriotas nossos que, na altura eram
tidos como desempregados ou como
prostitutas, alcoólatras e muito mais, foram identificados para serem evacuados
pela campanha de operação e produção.
De um lado, interessa aqui referir que
os chefes de quarteirão, ignorantes/analfabetos ou estudados, detinham um poder reconhecido a nível do governo e das
diferentes instituições.
A essas alturas, muitos compatriotas
nossos caíram nas malhas dos agentes secretos do SNASP, por serem intrusos nas
comunidades.
Ora, esta foi a primeira parte, em jeito de introdução, de uma história que fez
parte da vida de muitos moçambicanos,
na sua maioria com idade acima dos 16
anos de idade. Na próxima edição, traremos outros episódios bons e maus protagonizados na altura pelos detentores do
poder a nível nas comunidades, nomeadamente os chefes dos quarteirões e os
chamados milicianos nos bairros.
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JULGAMENTO DÍVIDAS OCULTAS

OAM acusa tribunal
de usurpar suas
competências

A

declaração de
impedimento do advogado Alexandre
Chivale, que assim perdeu o direito de fazer assistência aos seus réus
no caso dívidas ocultas,
promete dar que falar. A
Ordem dos Advogados de
Moçambique emitiu, no
último dia 22, uma nota
de repúdio àquilo que
considera “usurpação” de
suas competências.
D&F

Texto: AmadCanda

Alexandre Chivale, que
defendia António Carlos
do Rosário e outros dois
co-réus, foi excluído, por
decisão do tribunal, na sequência de um requerimento do Ministério Público,
com fundamento no facto
de, supostamente, aquele
causídico ser colaborador
do Serviço de Informação e Segurança de Estado
(SISE).
A decisão não agradou a
Ordem dos Advogados de
Moçambique, que também
é assistente no julgamento que decorre no Estabelecimento
Penitenciário
de Máxima Segurança da
Machava, vulgo BO. No
mesmo dia, a OAM recomendou que se confirmasse junto do SISE o tipo de
relação que terá com o causídico, mas foi ignorada
pelo juiz, que decidiu deferir o pedido do Ministério
Público.
Dias depois, foi o Conselho Nacional a reagir face a
suposta usurpação de suas

competências pelo tribunal.
“A OAM, através do Conselho Nacional, tem a competência exclusiva para a
verificação das incompatibilidades e impedimentos dos
seus membros, bem como,
através do Conselho Jurisdicional, a reserva da jurisdição disciplinar exclusiva
pela eventual violação do
dever de probidade, e a declaração de impedimento do
Ilustre colega Dr. Alexandre
Chivale, pelo que nos termos
em que foi feita, consubstancia um manifesto e grave
precedente de usurpação das
atribuições da OAM por um
outro pilar de administração
da justiça”, lê-se na nota de
repúdio da OAM.
Aquele organismo manifesta, igualmente, solidariedade para com Alexandre
Chivale, ao mesmo tempo
que reafirma o seu comprometimento com a defesa do
Estado de Direito Democrático, a realização da justiça
e a defesa das prerrogativas
dos seus membros.
Faz notar, no entanto, a
existência de “cada vez mais
frequentes e evidentes sinais
retrocessos nas conquistas
alcançadas ao longo dos 26
anos da sua existência na
luta pela dignidade do Advogado e a efectiva liberdade de exercício da advocacia
e não poupará esforços para
reprimir quaisquer tentativas de subalternização e
desrespeito da profissão de
Advogado”
Refira-se que a defesa
de António Carlos do Rosário passou a ser assumida pelo advogado Isálcio
Mahanjane.
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MABOTA E A ANÁLISE AO CONFLITO PÓS-ELEIÇÕES DE 2016

“Mesmo que desapareça Dhlakama,
surgirão outros a reivindicar”

N

a presente edição, resgatamos
uma entrevista a Alice Mabota,
que era, na altura, presidente da
Liga dos Direitos Humanos. A
conversa, publicada na edição 165, em 2016,
girou essencialmente em torno da tensão
político-militar entre a Renamo e Governo,
como consequência de problemas registados nas eleições gerais de 2014. Apesar deste cenário, que ceifou vidas, destruiu bens de
particulares e forçou cerca de 10 mil pessoas
a abandonarem o país para se refugiarem no
vizinho Malawi, havia uma sociedade cívil
apática, quase que indiferente. A activista
dos direitos humanos associou o silêncio das
OSCs a uma supota perseguição por parte do
governo. Relativamente ao conflito em si, referiu que era necessário que os beligerantes se
sentassem à mesma mesa para dialogar, mas
vincou a ideia de que, se não fossem resolvidos os problemas de que muitos moçambicanos se queixam, surgiriam outros a reivindicar. Efectivamente, Dhlakama morreu, mas a
paz continua a ser um sonho inalcançável em
Moçambique.
D&F Texto: Bernardo Mbembele

Dossiers & Factos (D&F): Dra. Alice Mabota, Moçambique vive momentos de tensão polí-

tico-militar que já causou milhares de refugiados. Entretanto, parece que as organizações da
sociedade civil estão às margem deste problema, como se fossem cúmplices. O que estará a
acontecer com a sociedade civil moçambicana?
Alice Mabota (A. Mabota): Interessante! Agora sentem que há falta de organizações da sociedade civil. Afinal quando falávamos que estamos
a ser combatidos e silenciados pensavam que estivéssemos a brincar? Aí está o resultado. Já é bom
que começam a perceber.
D&F: Então, a sociedade civil está, digamos,
quieta perante as atrocidades que estão a acontecer porque está silenciada?
A. Mabota: A situação não está boa. Estamos
silenciados de tal forma que, por vezes, as pessoas
não percebem. Tenho receio de falar de sociedade civil num país como o nosso. Quando abraçamos esta causa, tínhamos como visão e objectivo
preencher lacunas, [estar] onde o Governo não
chegava e trabalhamos muito nesse sentido, tudo
pelo bem-estar dos moçambicanos. Mas aqui em
Moçambique ser da sociedade civil sempre foi
visto como oposição ao Governo. Se criticas ou
dizes as verdades tens que ser combatida. Falo
particularmente de mim. Como activista e presidente da Liga, fui combatida mas persisti.
D&F: Seria esta a razão do silêncio da sociedade civil?
A. Mabota: Em parte são estas e também há
outras razões. Por exemplo, a sociedade civil moçambicana está acomodada.

Alice Mabota é das mais destacadas defensoras dos direitos humanos

D&F: Em que sentido?
A. Mabota: Numa situação como esta, em
que o país regista confrontos militares, com pessoas a abandonarem suas zonas de origem por temer as balas, e em que não se vislumbra nenhuma
saída para o problema, a sociedade civil deve ser
mais activa. As organizações da sociedade civil
não devem aceitar que o Governo de um distrito saia à rua para fazer manifestações de repúdio
à guerra. Contra quem está a manifestar-se se o
Governo é protagonista nestes confrontos? Nem o
Governo da Frelimo nem a Renamo têm o direito
de marchar contra a guerra porque eles é que são
protagonistas da mesma.
Promiscuidade na sociedade civil
D&F: Afirmou que a sociedade civil está acomodada. Qual seria a causa deste comodismo?
A. Mabota: São várias. Uma delas é a falta de
uma estrutura e direcção que se identifique com o
que deve ser uma organização da sociedade civil.
Se um dia ouvires dizer que eu, Alice Mabota, para
além de ser presidente da Liga dos Direitos Humanos tenho outra organização, ponho o meu cargo à
disposição. A minha vida sempre foi e é dedicada
à Liga. Mas noutras organizações, o director executivo, o presidente, podem ser financeiros numa
outra organização. Outros ainda são membros do
Governo e dirigentes de organizações da sociedade civil. Isso enfraquece, de certa forma, a sociedade civil.
D&F: Há dias, o jornalista e analista político
Salomão Moyana disse que a sociedade civil moçambicana é de prestação de serviços e não de
defesa da cidadania e direitos dos cidadãos. Que
comentário faz em torno desta percepção?
A. Mabota: Não acompanhei, mas subscrevo, ele está coberto de razão. No dia em que as organizações da sociedade civil entenderem que não
estão para servir o Governo, mas sim para serem
“fiscalizadoras”, e quando tivermos activistas de
direitos cívicos que sejam olheiros do Estado, teremos um país maravilhoso.
D&F: Algumas organizações da sociedade
civil, segundo soubemos, não estão a ser muito
interventivos na actual situação político-militar
no país devido a falta de fundos. Concorda?
A. Mabota: Este é outro problema. A economia do país está nas mãos dos partidários e os
parceiros não estão a injectar fundos para as organizações da sociedade civil poderem trabalhar.
D&F: De que parceiros está a falar e o que estará a acontecer para não injectarem fundos?
A. Mabota: A Organização das Nações Unidas preconiza que todos os governos devem apoiar
as organizações humanitárias. Só que, quando os
parceiros de cooperação de Moçambique apoiam
as organizações da sociedade civil moçambicana,
o Governo questiona se vieram cá para cooperar
ou para apoiar a sociedade civil. Como disse, somos vistos como opositores do Governo.
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Também advogada, a activista defende um dos 19 réus das dívidas ocultas

“A solução é convocar eleições antecipadas”
D&F: O que tem a dizer a respeito da própria tensão político-militar que o país vive?
A. Mabota: Já nem tenho cabeça para
pensar... É uma situação triste e revoltante.
Veja a questão dos refugiados no Malawi. O
Governo tenta, a todo custo, minimizar os
factos. Mas pergunto-me: por que razão queremos ocultar isto? A causa principal desta
confusão são os pleitos eleitorais que não são
transparentes. Dou-te um exemplo: eu ajudei
o jovem que foi instrumentalizado para prejudicar Venâncio Mondlane nas eleições autárquicas na cidade de Maputo. O jovem confessou que foi instruído para facilitar a fraude e
quando já era caçado pela própria polícia para
o matar pediram-me para ajudá-lo. Tratei o
passaporte dele com urgência e pelo meu próprio carro levei-o para fora do país.
D&F: E na sua opinião qual seria a
solução para o problema das fraudes, já
que se instalou este ambiente de tensão
político-militar?
A. Mabota: Para mim, a solução seria a
convocação de eleições antecipadas com observadores internacionais.
D&F: Que análise faz dos confrontos militares entre o Governo e a Renamo?
A.
Mabota: O problema da guerra é
complexo. Fico triste quando vejo o que está
a acontecer com o nosso país. Mas penso que
acabar com a guerra passa pela entrega da governação do país a civis. E sem se identificar
o principal motivo deste conflito, será difícil
trazer a paz. Há guerrilhas no mundo, por

exemplo na América Latina, que duraram
cerca de 50 anos, mas a solução não foi encontrada na frente de combate, mas sim os
protagonistas tiveram que sentar e conversar.
“A guerra, quando é justa, dura”
D&F: O que estará a falhar para que não
se chegue a um consenso?
A. Mabota: A guerra rende muito aos
generais. Aconteceu na guerra dos 16 anos,
muitos venderam armas a outros países em
conflito. O problema aqui é que a Frelimo não
quer sair do poder e pensa que é eterna. O colono fez isto no passado, nós fomos trabalhados de forma a aceitarmos que o país não era
nosso, era província de Portugal. Ele pensava
que seria eterno, mas com o passar dos anos a
verdade veio à tona e o colono teve de abandonar Moçambique passando o país para os
legítimos donos. E digo mais, a guerra quando é justa dura, a que não é justa não dura.
Mesmo que desapareçam Afonso Dhlakama e
a Renamo, sempre surgirão outros a reivindicar, porque há muitos que vivem estas injustiças todas e não se conformam com elas.
D&F: Para terminar, que palavras deixa?
A. Mabota: Continuar a trabalhar para
tornar este país melhor, principalmente vocês
jovens. Mas a Frelimo deve deixar de instrumentalizar a polícia para intimidar as pessoas
só porque pensam diferente. É inconcebível
vivermos numa sociedade onde há esquadrões da morte criados pelo próprio Governo para andar a caçar quem critica o que não
está bem.

E digo mais,
a guerra quando é justa dura, a
que não é justa não
dura. Mesmo que
desapareçam Afonso Dhlakama e a
Renamo, sempre
surgirão outros a
reivindicar, porque
há muitos que vivem estas injustiças
todas e não se conformam com elas.
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EM MATÉRIA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Técnicos do INSS em formação na
província de Maputo

T

rinta e quatro (34) funcionários da Unidade Gestora
e Executora de Aquisições
(UGEA) do INSS, em representação de todo o país, foram formados, na semana finda, na zona da Ponta
D’Ouro, no distrito de Matutuíne, em
matéria de contratação pública.

delegações provinciais.
da Unidade Funcional de Supervisão de AquisiA formação decorreu até ao dia 22 de Outu- ções (UFSA), do Ministério da Economia e Fibro corrente e teve como facilitadores técnicos nanças, bem como do Tribunal Administrativo.

D&F Cortesia: INSS

Falando na cerimónia de abertura do evento, o director-geral do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), Joaquim Moisés Siúta,
orientou os técnicos da UGEA a primarem pelo
cumprimento da lei na sua actuação, obedecendo os procedimentos de contratação pública.
Disse ainda que, estando o país em processo
de descentralização, os quadros da UGEA a nível provincial devem estar em altura de instruir
os processos de forma correcta, munidos das
ferramentas que irão adquirir durante a formação, à luz da descentralização de verbas para as

Quadros do INSS estão em altura de instruir os processos de forma correcta

INSS GAZA

32 quadros formados em técnicas para
elaboração do PDRH

T

rinta e três (32) técnicos do
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) foram
capacitados, recentemente,
na praia do Bilene, distrito da Macia,
em técnicas de elaboração do Plano de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH).

nia Aristides Sunate, intervindo no acto, considerou a
formação como sendo importante para o INSS, tendo
manifestado o desejo de que a mesma traga resultados
almejados, tendo em conta aquilo que é a visão estratégica da instituição, no que concerne ao desenvolvimento de recursos humanos.

Por seu turno, Patrício Langa, um dos facilitadores da formação e docente da Universidade Eduardo
Mondlane (UEM), agradeceu o facto de o INSS ter
depositado, mais uma vez, confiança na sua instituição para partilhar com os quadros do INSS os seus
desafios.

D&F Cortesia: INSS
Na ocasião, o chefe de Departamento de Recursos
Humanos do INSS, Aniano Tamele, disse, em representação da direcção geral do INSS, que a instituição está
num processo contínuo de formação, em várias áreas,
tornando-se necessário munir cada vez mais os quadros
de conhecimentos sólidos para uma melhor actuação.
Destacou que, ao nível dos recursos humanos, se
pretende que todos processos relacionados com a elaboração de qualificadores profissionais, do quadro de
pessoal, do estatuto orgânico e de outros instrumentos
normativos de gestão de pessoal sejam feitos de forma
profissional, daí a razão de se ter convidado a mesma
instituição responsável pela formação de técnicos envolvidos na elaboração do Plano Estratégico do INSS
(2022-2027).
A Delegada Provincial do INSS de Gaza, Eugé-

INSS aprimora a formação de quadros para melhor servir
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INTEGRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Província de Maputo pioneira no
engajamento de decisores

O

Governador da Província
de Maputo, Júlio José Parruque, esteve presente no
dia 23 de Outubro do corrente ano, no Hotel Ushaka, Distrito
da Matola, no Encerramento do I Fórum de Advocacia de DPI Alargado a
todos os Decisores-Chave da Província
de Maputo, sob o lema “Investir na Primeira Infância é garantir o Desenvolvimento Económico e Social de uma
Nação”.

to da primeira infância na saúde e continuar a trabalhar para que até ao fim do
quinquênio, possamos ter intervenções
complementares integrados, implementadas e monitoradas também pelos outros
sectores.
O Governador de Maputo explicou que
os primeiros 1000 dias de vida da criança, ou seja, da concepção até aos 2 anos,
onde a boa nutrição se reveste de vital
importância para que a criança alcance o
seu pontencial máximo de crescimento e
desenvolvimento.
O Governante enalteceu e agradeceu a
D&F Texto: Quelto Janeiro
PATH pelo apoio técnico e financeiro na
integração dos cuidados integrados para o
Na ocasião, Júlio Parruque convidou desenvolvimento da primeira infância no
as comunidades a assumir o papel de pio- sistema de saúde na província de Maputo,
neiros na integração do desenvolvimen- ao longo dos últimos 8 anos.

Parruque realçou que a primeira infância, que vai desde a concepção até aos 8
anos, e é a fase mais importante deste processo, sendo os primeiros 3 anos o período crucial em que o cérebro se desenvolve
mais rapidamente. Afirmou que na província de Maputo, 23% da população vive com
HIV ( IMASIDA, 2015 ); 26% das crianças
menores de 5 anos sofrem desnutrição crônica, e apenas 18% brincam e fazem algumas actividades com seus pais em casa.
Na província de Maputo, nas consultas
de crianças dos 0-5 anos, nos primeiros 6
meses de 2020, registou-se 109 casos de
crianças com atraso no desenvolvimento
psicomotor. Quando comparando com o
mesmo período para o ano 2021, observa-se um aumento de 8 casos ( 117 ) para o
mesmo evento.
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BASEADOS EM TRÊS “E”S: EDUCAR, EMPREGAR E EMPODERAR

Jovens chamados a competir com
planos de negócios

O

s jovens moçambicanos são chamados a competir, através de planos de negócios que gerem empregabilidade e o bem-estar durante
esta fase da pandemia, criando emprego através da criação de novas empresas e aumento
da produtividade. O desafio foi feito pelo Presidente da República (PR), Filipe Nyusi, durante o lançamento do programa “Emprega”,
que tem como objectivo impulsionar acções
económicas de jovens com idade compreendida entre os 18 e os 35 anos.
D&F Texto: Arão Nualane

Este programa é do Governo moçambicano
e é implementado pela Secretaria de Estado da
Juventude e Emprego (SEJE), por meio do Instituto Nacional da Juventude, sendo que o Banco
Mundial entra como apoiante, através do “Projecto para Aproveitar o Dividendo Demográfico
(PADD).
Entretanto, o programa conta com um investimento de 27.5 milhões de dólares e com o
mesmo pretende-se financiar jovens empreendedores, permitindo que as suas empresas possam gerar resiliência, bem como 50 mil postos
de trabalho num período de cinco anos.
De referir que, durante o lançamento do programa, o Chefe de Estado, Filipe Nyusi, afirmou
que, com este programa, pretende-se contrariar
as estatísticas que colocam o “desemprego como
um dos principais problemas em Moçambique”.
De acordo com o PR, dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam que, no país,
apenas 17% dos empregos formais são assalariados, sendo que nas zonas urbanas, 24% dos jovens estão desempregados.
Já a situação afigura-se pior nas zonas rurais,
uma vez que a minoria que consegue emprego
tem baixos rendimentos e continua a viver abaixo da linha da pobreza.
Para Nyusi, o programa Emprega deve mudar
o actual cenário e alterar os números, através do
projecto que será implementado no período de
2021-2025, durante o qual se pretende gerar 50
mil empregos formais, que irão empregar jovens.
O PR entende que o programa Emprega fundamenta-se na visão de três “E”s, nomeadamente
empregar, educar e empoderar, daí que este é o
momento da juventude.
Nyusi exorta ao comprometimento com a
empregabilidade e o bem-estar dos moçambicanos mesmo em plena pandemia da Covid-19,
isto é, quer que se aprenda a conviver com as
restrições e que se avance com um projecto de
criação de emprego, de empresas e aumento da
produtividade.
Segundo Nyusi, os jovens não formam apenas a maioria da população moçambicana, mas
formam “a geração com o mais elevado nível de

PR quer que “Emprega” altere o cenário da empregabilidade no país

educação e formação que este país já teve”.
Mais de três mil empresas terão assistência
Durante o lançamento do “Emprega”,Nyusi
avançou que as acções irão financiar uma competição de planos de negócios que serão concebidos para compensar as deficiências no mercado, que se limitam à criação e ao crescimento
das empresas de jovens dos 18 aos 35 anos.
O programa irá abranger 3.500 empresas de
jovens que beneficiarão de assistência técnica
para preparar planos empresariais de criação e
expansão das suas actividades empreendedoras
e produtivas.
As 500 empresas mais competitivas vão receber um financiamento de 1.500.000.00 MT (um
milhão e quinhentos mil meticais) de subvenção.
O PR tornou público que também 20.000 jovens irão receber bolsas de formação profissional de curta duração, sendo que 4000 melhores
ganharão subvenção para formalização em negócios e aquisição de insumos iniciais.
Segundo Nyusi, o Emprega enquadra-se na
visão sobre a necessidade de criação de emprego.
E, há pressa para esse desiderato.
“O “Emprega” tem como objectivo criar condições económicas para um ambiente de maior
empregabilidade para jovens, a criação de novas
empresas e aumento da produtividade das empresas já existentes”, disse o PR.
Por sua vez, o secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo, garantiu
que irá agir com responsabilidade.
“O segredo é responsabilidade. Depois de
este programa ser lançado, teremos que o imple-

mentar com transparência e inclusão em todo
Moçambique”, sublinhou Petersburgo.
O evento contou com a presença do presidente do Conselho Municipal de Maputo, Eneas
Comiche, que afirmou ter certeza de que a iniciativa vai impactar positivamente a vida socioeconómica do país.
Na percepção de Comiche, com a criação do
“Emprega”, não existem dúvidas de que a juventude estará mais motivada e encorajada a ingressar nos programas de formação e capacitação
profissionalizantes,
Para Comiche a entrada dos jovens não é apenas para garantir o auto-sustento, mas sim, de
auto-realização em participar na criação de serviços e produtos competitivos, que podem criar
mais receitas, postos de trabalho e reduzir a dependência das importações.
Por seu turno, o representante do Banco
Mundial, Raymond Bordeaux, instituição que financia o programa no valor de 27.5 milhões de
dólares, considerou estar claro que o emprego
é um problema no país, principalmente para as
mulheres.
Bordeaux reconhece que a juventude moçambicana provou, com a situação da pandemia da
Covid-19 que merece ter oportunidades, pois o
país tem ideias de crescimento. Tanto é que as
mulheres e rapazes “responderam mais como
ninguém ao desafio de criação de máscaras para
fazer face à pandemia.
De acordo com Bordeaux, os homens estão
a encontrar caminhos para chegar mais longe e
eles, como Banco Mundial, podem ajudar.
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BACHITA PREOCUPADO COM A QUALIDADE DE VIDA

“Crescimento económico não se
reflecte no dia-a-dia”

D

epois de abalada pela pandemia
da Covid-19, que agudizou a situação de crise que resulta da descoberta das dívidas ocultas, bem
como da ocorrência de eventos extremos –
sobretudo os ciclones Idai e Kenneth – a economia moçambicana deverá retomar o rumo
do crescimento já a partir do próximo ano, de
acordo com as previsões do Banco Mundial.
A possível retoma do crescimento é uma boa
notícia, mas, de acordo com Elcídio Bachita,
é preciso assegurar que se reflicta na vida dos
cidadãos, o que, até agora, não tem acontecido.
D&F Texto: Quelto Janeiro
Elcídio Bachita começa por apresentar as diferenças
conceptuais entre o crescimento económico e o desenvolvimento económico. Diz que o primeiro se refere ao
avanço da economia em termos numéricos, enquanto o
segundo diz respeito à qualidade de vida dos cidadãos. A
seguir, conclui: “os indicadores económicos apontam para
um crescimento que não está a ser acompanhado pelo desenvolvimento, ou seja, tal crescimento não se reflecte na
vida dos moçambicanos”.
Na perspectiva de Bachita, ainda persistem desafios
que tem que ver com as desigualdades, ou seja, a distância
entre os pobres e ricos alarga-se cada vez mais, daí que “há
uma necessidade de o Governo esforçar-se no sentido de
pôr o crescimento económico a beneficiar os moçambicanos, através de mais facilidades, infra-estruturas socioeconómicas, mais hospitais, contratação de mais médicos,
enfermeiros, construção de mais escolas, alocação de mais
carteiras nas escolas, contratação de mais professores, me-

Elcídio Bachita – Economista
lhorando a qualidade de ensino, construção de mais estradas, linhas férreas para o transporte de mercadorias, com
vista a reduzir o custo de produtos no país e a dependência
de importações”, disse.
O alcance desta matriz, disse a fonte, também passa
pela diversificação da economia, no sentido de se investir
em todos os sectores nacionais, a partir do sector primário ao terciário. Para Elcídio Bachita, é preciso capitalizar
a agricultura, mas também sectores como a pesca e mineração. Igualmente, diz ser importante melhorar o sector da

“há uma necessidade de o Governo esforçar-se no sentido do crescimento económico beneficiar aos moçambicanos, através de mais
facilidades, infra-estruturas socioeconómicas,
como a construção de mais hospitais, contratação de mais médicos, enfermeiros, construção
de mais escolas, alocação de mais carteiras nas
escolas, contratação de mais professores, melhorando a qualidade de ensino, construção de mais
estradas, linhas férreas para o transporte de mercadorias, com vista a reduzir o custo de produtos
no país e a dependência de importações”

hotelaria, educação, saúde, entre outros.
Bachita reconhece tratar-se de um trabalho desafiador, mas assegura que terá resultados desejados a longo
prazo, culminando com a melhoria das condições de vida
dos milhares de cidadãos moçambicanos.
A urgência do fundo soberano
Outra medida que a nossa fonte considera indispensável é a criação, com alguma urgência, do fundo soberano,
muito por conta do crescimento do sector da indústria
extractiva nos últimos anos. Em 2017 e 2018, por exemplo, a contribuição da indústria extractiva situou-se na
ordem dos 6,86% e 7,35%, respectivamente, o que mostra
a tendência de evolução, que em muito se deve às receitas
das mais-valias resultantes da transacção de acções entre
as multinacionais que se preparam para a exploração do
gás natural na bacia do Rovuma, como também da exploração de recursos tais como carvão mineral e diamantes.
Este facto levou o Presidente da República, Filipe
Nyusi, a reafirmar, no dia 15 de Janeiro de 2020, a necessidade de criação de um fundo soberano com vista a salvaguardar maior proveito dos recursos e garantir maior
benefício às gerações vindouras.
Para Bachita, o posicionamento do Presidente da
República é mais do que oportuno, até porque, na sua
opinião, este é um dos passos que deve ser dado, para
reduzir a dependência externa no que diz respeito aos
financiamentos.
O fundo soberano irá permitir que o Estado tenha
uma carteira de investimentos que possam gerar renda a
longo prazo, assegurando ao país uma estabilidade financeira que permitirá ao Estado o tão almejado regresso à
rota de crescimento.
Segundo explicou o economista, isso vai permitir que
o Estado invista em projectos prioritários que possam gerar receitas para o desenvolvimento inclusivo e sustentável do país. Como resultado, haverá uma aceleração do
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos anos.
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DESEMPENHO DOS MUNICÍPIOS NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Frelimo faz balanço positivo

A

Bancada Parlamentar da Frelimo
(BPF) na Assembleia Provincial
de Maputo faz balanço positivo
do desempenho dos municípios
da província de Maputo, nomeadamente o
da Matola, Boane, Manhiça e Namaacha. O
balanço surge por ocasião da IV reunião provincial realizada na semana finda, na Matola,
com o objectivo de avaliar o desempenho das
autarquias nesta parcela do país.
D&F Texto: Quelto Janeiro
O primeiro secretário do Comité Provincial da
Frelimo, Avelino Pinto Muchine, destacou que a reunião surge no âmbito das celebrações dos 60 anos da
criação da Frelimo, que se celebram a 25 de Junho
de 2022.
Muchine referiu, também, que a IV reunião provincial de avaliação do desempenho dos municípios
da província de Maputo, realizada no município da
Manhiça, em Maio do ano em curso, ditou uma série
de recomendações estruturantes para a acção municipal, e, volvidos cerca de cinco meses, urge tomar
aquele marco como referencial para avaliar a qualidade das intervenções e as alterações positivas para
os munícipes.
O dirigente partidário que citamos realçou que as

assembleias municipais devem não apenas exercer o
seu papel de fiscal, mas também apontar e solicitar o
apoio devido para os aspectos que assim demandem,
tornando-se, desta forma, assessoras e actoras relevantes para o partido.
“Em relação às infra-estruturas básicas, entendemos que a Covid-19 deu-nos uma grande oportunidade de organização interna. Existe a necessidade de
avaliar, município a município, os aspectos ligados à
organização dos terminais de transporte de passageiros, e qualquer município que se quer visionário não
deve descurar este aspecto”, disse.
“Temos que encontrar formas mais inteligentes e
arrojadas de garantir o cumprimento do manifesto
eleitoral do Partido Frelimo, solucionando os problemas dos munícipes”.
Os presidentes das quatro autarquias da província
de Maputo foram unânimes em anunciar bom desempenho durante o primeiro semestre do ano em curso,
depois do encontro havido há cinco meses no município da Manhiça.
Calisto Cossa, edil da Matola, foi o primeiro a
apresentar o relatório da autarquia que dirige, destacando que o executivo municipal está a cumprir
com as recomendações da última reunião, avançando
haver dinamização do atendimento à população da
Matola, bem como a troca de experiências entre os
municípios.
“Neste último ponto, dizer que recebemos municípios da oposição para a troca de experiencias”, disse
o edil da Matola.

Partido Frelimo satisfeito com o desempenho dos municípios

Adiante, Cossa referiu que a edilidade está a envidar esforços para a melhoria das vias de acesso em
diferentes bairros, como também “projectamos a
abertura de vias de acesso nas zonas de expansão”.
O edil da Matola fez saber, também, que houve o
alargamento de cobrança das receitas, consolidação
da unidade, paz e reconciliação, em que foi possível
efectuar diálogo permanente com a comunidade,
reuniões com a Polícia da República de Moçambique,
para evitar a criminalidade.
“Fizemos também a assistência a crianças, mulheres e reduzimos a mendicidade em vários locais, com
destaque para a zona da Builders”, disse.
Luís Munguambe, presidente da Autarquia da
Vila da Manhiça, apresentou os seus feitos, a começar
pelo abastecimento de água, que atingiu 95% do nível
de cobertura. “Isso foi possível com abertura de mais
furos de água”, disse.
Acrescentou que a edilidade está a trabalhar com
a Electricidade de Moçambique para levar a rede
eléctrica às famílias desta parcela do país. “Temos
apoiado idosos em situação de vulnerabilidade com
cestas básicas, e também mulheres com a formação
em matérias de empreendedorismo”.
Por sua vez, o edil de Boane, Jacinto Loureiro,
avançou que a autarquia que dirige melhorou as vias
de acesso e fornecimento de água ao bairro Filipe Samuel Magaia, dinamizou o atendimento à população
fora do gabinete, entre outros pontos que salvaguardam o bem-estar dos munícipes.
A finalizar as apresentações, o presidente da autarquia da vila da Namaacha, Manuel Munguambe,
destacou a melhoria do atendimento aos munícipes,
fornecimento de água potável, expansão da rede eléctrica e trabalho conjunto com a PRM, no sentido de
travar a criminalidade nesta autarquia.

“Em relação às
infra-estruturas
básicas,
entendemos
que a Covid-19 nos deu
uma grande oportunidade de organização interna, pelo que existe a
necessidade de avaliar,
município a município,
os aspectos ligados à organização dos terminais
de transporte de passageiros, e qualquer município que se quer visionário não deve descurar
este aspecto”
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DE DERROTA EM DERROTA

Mambas vão mais fundo no ranking da FIFA

É

caso para dizer que a Selecção Nacional de Futebol, os Mambas, não
anda muito longe de se tornar a pior
equipa do mundo. A prova disso é o
facto de ter caído seis lugares na tabela, estando actualmente na 22.a posição, de acordo
com o ranking da FIFA, divulgado recentemente pela instituição que gere o futebol a
nível mundial.
D&F Texto: Arão Nualane
Na classificação anterior, actualizada no mês de Setembro, a selecção moçambicana estava posicionada
na 116.a posição. A descida “vertiginosa” da equipa de
todos nós explica-se pelas derrotas averbadas diante da
congénere dos Camarões em encontros pontuáveis para
a terceira e quarta jornadas do grupo D, da zona africana
de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, que terá lugar no Malawi.
As derrotas que os “Leões Indomáveis” infligiram aos
“Mambas” permitiram que a equipa de todos nós perdesse um número significativo de pontos, saindo dos 1158
para os actuais 1145.
Entretanto, e não obstante as derrotas averbadas na
Liga das Nações, os “Diabos Vermelhos” da Bélgica continuam a liderar o ranking, tendo à espreita a selecção
brasileira. A terceira posição é ocupada pelos actuais
campeões do mundo e também vencedores da Liga das
Nações, a França. A Itália, campeã da Europa, segue no
quarto posto, enquanto a Inglaterra encontra- se encontra na quinta posição.

Chiquinho Conde, já em Moçambique, tem a dura missão de mudar o rumo dos Mambas.
Os Camarões subiram para a 54.ª posição e, no que
tange aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP), Cabo Verde subiu para o 76.º lugar, sendo a

única em crescendo. A Guiné-Bissau, desceu para o 109.º
lugar, enquanto Angola posicionou-se no lugar 129. São
Tomé e Príncipe está na 191.a posição.

TÉNIS

Dupla moçambicana conquista ouro no
Zimbabwe

A

dupla moçambicana composta
pelos tenistas Luca Figueiredo e
Edilson Rosa conquistou, recentemente, o primeiro lugar do primeiro torneio sub-14, no Zimbabwe, na categoria de pares rapazes.

D&F Texto: Arão Nualane
De acordo com a Federação Moçambicana de Ténis
(FMT) aqueles atletas têm a particularidade de terem
disputado entre si o terceiro na categoria de singulares rapazes, tendo a vitória sorrido para Edilson Rosa,
relegando Luca Figueiredo a primeira posição fora do
pódio.
Outro moçambicano, Eric Sigauque, depois de ter
perdido no primeiro jogo do certame, participou do
torneio de consolação, no qual todos os jogadores que
perdem nas duas primeiras rondas participam, tendo
vencido o torneio. O resultado conferiu-lhe pontos no
ranking africano e internacional.
Com os resultados alcançados no Zimbabwe, os atletas moçambicanos conseguem uma melhoria significativa no ranking africano e internacional no escalão de
sub-14.
Para a Federação moçambicana da modalidade, esta

nova geração tem muito talento, e considera que o que
falta são oportunidades para competir internacionalmente. O organismo teceu rasgados elogios a Bruno

Figueiredo, o único treinador com nível 3 em Moçambique, por considerar que está a fazer um excelente trabalho com os petizes.
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Fotos de Albino Mahumana

Lixo disputa espaço com os comerciantes
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PARA PRESERVAR A HISTÓRIA

Nhamposse vai pintar murais em
Manica

N

uma altura em que tanto
se fala do desconhecimento da história de Moçambique por parte das camadas mais jovens, o artista plástico
Jorge Júnior Nhamposse, conhecido
no mundo da arte apenas por Nhamposse, quer ajudar a alterar o cenário.
Para tal, propõe-se a registar alguns
factos da história, através de murais
nos distritos da província de Manica.
D&F Texto: Quelto Janeiro

Embora igualmente afectado negativamente pela pandemia do coronavírus, que
levou a que muitos projectos fossem para
o baú antes mesmo da sua concretização,
Nhamposse faz um balanço positivo da sua
produção ao longo desta “travessia no deserto”, realçando ter tido um “bom desempenho” em termos de criação e produção
plástica.
Para além disso, o período da pandemia

revelou-se fértil para que novas ideias brotassem, com perspectivas de que ganhem
corpo no período pós-pandemia. Alguns
desses projectos visam ser uma mais-valia
para a história de Moçambique, mas com
foco na história local dos distritos da província de Manica, no centro do país.
“Já ao longo do mês em curso irei pintar
dois murais no distrito de Vanduzi, um na
praça dos heróis, e outro como cartão-de-visita logo à entrada do distrito”, assegura o
artista, que também tem em carteira um projecto de fundação de um centro de educação
e criação artística.
Exposições só em 2022
Desde 2019 que exposições se tornaram
uma raridade, em virtude do encerramento dos espaços culturais. Mas as medidas de
restrição são cada vez mais brandas, o que
permite que, aos poucos, a vida cultural e
artística volte aos seus dias normais. Como
tal, o também professor de Educação Visual
já vislumbra um regresso às salas de exposições, mas só no próximo ano.

Nhamposse, artista plástico

Para já, apenas confirma uma exposição
individual, mas também equaciona participar de uma colectiva com outros 10 artistas,
cada um representando a sua província de
origem. “É uma forma de divulgar o potencial artístico de Moçambique”, refere a fonte.
Quem já não precisa de divulgar seu potencial é o nosso entrevistado, que, ao longo da
carreira, participou de diversas exposições.
Em 22, esteve na exposição colectiva “Banir
as minas”, que teve lugar no Centro Cultural
Brasil-Moçambique e outra, também colectiva, na Casa da Cultura do Alto-Maé.
No ano seguinte, participava de um
workshop de pintura na ENAV, com o conceituado artista plástico Naguib Elias Abdul.
Igualmente, possui vários murais em residências particulares e obras vendidas na Itália, França, Portugal, Estados Unidos, Espanha, África do Sul e também localmente. Um
dos mais marcantes murais é o que homenageia o primeiro Presidente de Moçambique,
Samora Machel, também em co-autoria com
Naguib.
Uma bagagem cheia
O crescimento artístico de Nhamposse
deve-se, em primeiro lugar, ao seu talento,
mas a formação também foi determinante.
Em 1992, participa de um pequeno curso de
Pintura no Museu Nacional de Artes, denominado “Ciclo de Interesse Infantil”, monitorado pela saudosa artista plástica Sílvia de
Bragança, tendo então o primeiro contacto
com vários materiais e técnicas, numa altura
em que ainda frequentava o ensino primário.
Entre 1996 e 1997 frequenta o curso de
Desenho e Pintura Artística, na Casa da Cultura do Alto-Maé,monitorado pelo artista
plástico Luís sengo.
Já em 1998 ingressa na Escola Nacional de
Artes Visuais – ENAV. De 2010 a 1023, frequentou o curso de Artes Visuais no Instituto Superior de Artes e Cultura, ISArC.
Tudo isso foi importante para que, hoje,
não seja um artista exclusivamente dependente da arte, o que é reconhecidamente difícil em Moçambique. “Sou professor de Educação Visual e Tecnologia, de quando em vez
faço pintura civil em residências e decoração
de interiores. Dificilmente poder-se-á viver
de arte em Moçambique, a não ser que seja
um artista altamente conceituado e inserido
numa alta sociedade e/ou metrópole como
a cidade de Maputo, onde a divulgação das
artes plásticas acontece em massa”, realçou.
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A verdade acima de tudo e todos

NTERNACIONAL

Jacob Zuma apresenta
queixa contra procurador

O

ex-presidente
sul-africano, Jacob Zuma, apresentou recentemente uma queixa contra o
procurador no seu processo
por corrupção, Billy Downer, por ter, alegadamente,
divulgado as suas informações médicas.
O jornal “Minuto ao Minuto”
refere que Zuma apresentou queixa
na Esquadra de Pietermaritzburg,
no leste da África do Sul, onde
decorre o julgamento contra si, por
corrupção devido a um alegado
fraudulento negócio de armas no
final da década de 1990. Na ocasião,
fazia-se acompanhar pela sua filha
Duduzile Zuma-Sambudla e por
outros membros da sua comitiva.
“Estivemos aqui para abrir um
processo contra o procurador. Não
há muito mais que eu possa dizervos. Sou um prisioneiro”, afirmou o
antigo chefe de Estado, citado pela
agência noticiosa Efe, referenciada
pelo Minuto ao Minuto.
Jacob
Zuma
encontrase actualmente em liberdade
condicional por razões médicas,
depois de ter sido condenado em
Junho a 15 meses de prisão por
desrespeito ao Tribunal, num outro
julgamento.
Ainda de acordo com o órgão
que temos vindo a citar, o porta-voz
da Fundação de Zuma, Mzwanele
Manyi, acrescentou mais detalhes,
dizendo que Downer é acusado de
divulgar um documento contendo
informação médica do antigo
presidente a uma repórter sulafricana.
De acordo com o Minuto ao
Minuto, a manobra poderia constituir
um novo obstáculo na progressão

do julgamento por corrupção
de Zuma, que deveria ter sido
iniciado em Maio, após dois anos de
procedimentos preliminares.
A próxima audiência está marcada
para 26 de Outubro, quando o juiz do
processo, Piet Koen, deverá decidir
sobre um pedido apresentado pelos
advogados de Zuma contra Downer.
Manyi negou, no entanto, que
a queixa apresentada seja um
estratagema para adiar ainda mais
o caso.
“Não é um golpe preventivo. O que
temos aqui é uma irregularidade,
um caso à parte”, defendeu o portavoz.
O porta-voz do Ministério
Público da África do Sul, Mthunzi
Mhaga, respondeu às alegações de
Zuma através de um comunicado,
sublinhando
a
“integridade”
do procurador e mostrando-se
preocupado com o “contexto” e o
momento das acusações.
Jacob Zuma foi posto no mês
passado em liberdade condicional
médica, depois de ter sido preso
em 08 de Julho para cumprir uma
pena de prisão de 15 meses, por
se recusar a testemunhar perante
a Comissão Judicial ‘Zondo’, que
investiga a captura do Estado pela
grande corrupção pública durante o
seu mandato (2009-2018).
O antigo chefe de Estado foi
forçado a demitir-se em 2018, após
uma série de escândalos terem sido
revelados. Dois anos antes, um
relatório da acusação detalhava
como um grupo de irmãos,
empresários de origem indiana,
tinha saqueado recursos públicos
sob a sua presidência.
Zuma enfrenta 16 acusações
de fraude, suborno e extorsão,
relacionadas com a compra de
equipamento militar a cinco
empresas de armamento europeias,
em 1999, quando era vicepresidente.

GARGANTA FUNDA
Somos passivos em demasia

Os preços de combustíveis são
um verdadeiro sufoco para os
moçambicanos, sobretudo para os
que pagam, porque sabemos, e bem,
que existe um punhado de gente falamos daqueles que nos governam
e seus sequazes - que nem conhecem
a dor de comprar gasolina, gasóleo,
petróleo e gás de cozinha, porque o
povo já faz isso, através dos infinitos
e injustos impostos e taxas que paga.
Ora, verdade seja dita, porque
é só uma: estes governantes são
do caraças e agem com alguma
“estupidez” nas suas decisões. Não
olham para o sofrimento do povo,
não ouvem o clamor da população.
Até dizem: “deixem-nos falar,
depois irão calar-se e vão comprar
e pagar tudo o que formos a decidir.”
A solução para isso não existe, pois
não temos espírito de manifestação
séria. Não sabemos reivindicar, e,
para cúmulo, garantimos sempre a
confiança política para os mesmos.
Somos passivos em demasia.
No negócio de raptos, “há muita
poeira”
O número de raptos cresce a
passo galopante. Parece que virou
negócio chorudo e rentável. Estou
txonado, vou raptar um bai, vai
sair dinheiro. Aparentemente,
temos raptos de pequeno, médio
e grande escala. Pequeno é aquele
rapto estomacal, em que alguém
sabe que Garganta recebeu 200
mil, depois de ter vendido carro,
e raptam-no para que ele dê esse
taco. Médio e grande são aqueles em
que raptam gajos tacudos, para dali
conseguirem milhões de dólares.
Há pessoas identificadas, já se sabe
que são carregadas, têm taco, mas
há aqueles casos em que temos um
esquema montado a partir dos
próprios agentes bancários, que vão
dando a informação de quem tem o
quê e quanto. Aí ainda estamos no
médio. No estágio mais avançado,
tudo indica que o esquema é bem
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mais complexo, envolvendo gente
com muito dinheiro, envolvendo
agentes da lei e ordem. Porque é que
nos raptos estão envolvidas pessoas
com dinheiro, mas todas ligadas à
raça “indiana”? Entenda-se aqui
“indiana” tendo em conta o senso
comum (indianos, paquistaneses,
libaneses, moçambicanos de origem
árabe, turcos). Porque é que sempre
há relatos de agentes da lei e ordem
envolvidos? Estamos a falar de uma
rede, essa rede vai até África do
Sul? Portanto, são muitas questões
que precisam de respostas, porque
Garganta está a ficar burro aqui, e
para GGT, este tipo de crime tem
uma identidade própria e ataca
pessoas que estão dentro de um
núcleo. É preciso desmantelar o
esquema de raptos.
*Huma Muzaia*
A assembleia de culto de
personalidade organizada na mais
importante federação desportiva
do país, pelo menos, pariu uma
decisão importante, ainda que
tenha sido um parto difícil, porque
parece que, por estas bandas, as
pessoas preferem lutar com todos
a aceitar que estão erradas. Neste
caso, o homem de Ressano Garcia
parece ter a lição bem estudada
e não se fez de rogado. Reuniu o
núcleo duro dos atletas e juntos
escolheram um novo treinador
para a selecção nacional, e
coube a vez a Chiquinho Conde,
e Garganta gostou. Se vamos
arrumar a casa, se vamos iniciar
um ciclo, precisamos falar a mesma
língua, precisamos de alguém que
conhece todos cantos da casa e está
à vontade. Então que seja com um
filho da pátria amada. Chega ou
basta de indivíduos sem nenhum
currículo virem enganar-nos .
Garganta defende que quem vier
seja para agregar valor e não só
para estar cá a lamentar. Boa sorte,
CC, e bom regresso a uma casa que
conhece muito bem. Garganta está
contigo e acredita que o povo de
Moz também está.

