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Quem protege o consumidor neste
país?
As mais recentes polémicas sobre
os bónus e as cimenteiras deram uma
amplitude maior a um problema
antigo neste país: não existe quem
esteja preocupado em proteger
os interesses dos consumidores,
que estão vulneráveis às vontades
gananciosas das empresas. A entrada
da Dugongo no mercado do cimento
é, nesse sentido, o melhor exemplo,
porquanto mostrou o roubo
concertado do cartel que dominava o
mercado e, ao mesmo tempo, revelou
que, durante anos, quem de direito
não mostrou vontade de travar tal
acção.
O mesmo Estado que diz estar
preocupado com o problema da
habitação deixou que meia dúzia
de empresas tornasse ainda mais
inacessível o sonho da maioria dos
jovens moçambicanos, que é ter uma
casa condigna, por via da prática
de preços proibitivos. Esteve bem o
Governo ao não ceder à chantagem
movida pelo cartel através de
uma carta enviada ao Ministro da
Indústria e Comércio, mas por onde
andava quando este mesmo cartel se
enrobusteceu à custa da especulação
de preços? Por onde andou quando os
moçambicanos tiveram de comprar
um saco de cimento por 600 meticais?
Agora assiste-se à um grande
esforço do Instituto Nacional das
Comunicações de Moçambique
(INCM) no sentido de limitar os

bónus nas recargas de telefonia
móvel, sob alegação de estar a
“proteger” as próprias empresas de
uma eventual falência a médio/longo
prazo. E quem protege os interesses
dos clientes? A missão do INCM é
apenas proteger as empresas de si
mesmas? Por que razão o regulador
nunca deu as caras para defender
os consumidores perante o roubo
desenfreado de dados de internet por
parte da Vodacom, por exemplo?
O mesmo INCM que anda agora
a caçar benefícios que não são
propriamente gratuitos, como as
vezes se tenta dar a entender, assiste
tranquilo ao jogo sujo que está a ser
feito pelos chineses da Startimes, que
se vão apropriando, ilicitamente, dos
meios públicos alocados a empresa
de Transporte, Multiplexação e
Transmissão (TMT) do sinal da
televisão digital. Em cerca de três
edições, denunciámos aqui o golpe
que está a ser orquestrado pela
Startimes, e que poderá afastar
muitas televisões nacionais do
“comboio” da migração digital,
colocando em causa o sagrado direito
à informação, perante o silêncio
tumular do regulador do sector.
Em Moçambique, não há um único
sector em que se garanta a proteçcão
dos interesses do consumidor.
Nunca ninguém se pronunciou
sobre a péssima qualidade da água
que nos é fornecida pelo Fundo do

Abastecimento e Património de
Água (FIPAG), ou ainda sobre a
circunstância de muitos cidadãos
terem de pagar por um produto
que sequer chegam a consumir,
nomeadamente quando se emite
facturas – às vezes até astronómicas
– sem que a água jorre das torneiras.
De igual modo, estão todos calados
perante à fraca qualidade da energia
eléctrica fornecida à peso de ouro
pela Electricidade de Moçambique
(EDM). Bastas vezes, os clientes ainda
têm de lidar com frequentes cortes,
que causam danos, nomeadamente
avarias, que a empresa nunca assume.
Quem protege esses cidadãos?
Quem protege o interesse do cliente
do banco que não consegue levantar
seu dinheiro em tempo útil por
conta do colapso do sistema? Quem
defende o passageiro da extorsão
promovida pelos transportadores
semi-colectivos nas cidades de
Maputo e Matola? Quem?
Muitas das perguntas aqui
levantadas têm respostas claras,
porque
são
conhecidas
as
instituições, em cada sector, que têm
a missão de assegurar que o interesse
do cidadão seja respeitado. O certo é
que nenhuma dessas entidades está,
de facto, a desempenhar fielmente
o seu papel. Enquanto isso, as
empresas, sejam elas privadas ou
públicas, continuam a ditar as leis.
Lamentável!
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RECADO DE MEMBROS DA FRELIMO NA ZAMBÉZIA

“Nyusi deve esquecer
terceiro mandato”

N

a província central da Zambézia,
parecem ter causado muito incómodo as palavras do secretário-geral da Frelimo, dando conta
que estava vedado o espaço para candidatos
voluntários. Os membros daquela formação
política na província entraram em contacto
com o Dossiers & Factos, para reagir ao artigo da edição passada e deixar recados para
os actuais detentores do poder partidário. A
Filipe Nyusi recomendam que “esqueça o terceiro mandato” e aconselham Roque Silva a
“despir-se da arrogância”.
D&F Texto: Dossiers & Factos

As referidas fontes contactaram-nos com o propósito de comentar o artigo publicado na edição
passada, com o título: “Ensombrado pelos ‘heróicos’,
Roque Silva sob chuva de críticas”. Entendem que o
jornal agiu deliberadamente com o objectivo de minimizar o impacto negativo dos pronunciamentos
do secretário-geral da maior força política nacional e
solicitaram espaço para exteriorizar aquilo que consideram ser um “sentimento comum” no partido.
Começaram por destacar que não é a primeira vez
que Roque Silva, enquanto secretário-geral, dirige
mensagens do género a partir da Zambézia, e suspeitam que os recados sejam mesmo endereçados aos
naturais desta província que eventualmente tencionem candidatar-se ou encorajar outras candidaturas.
tO primeiro recado, lembram, data de 2018,
quando o “número dois” do partido do “batuque e
maçaroca” proferiu as seguintes palavras: “o país está
sendo liderado por um grande homem, um grande
homem que só se pode comparar com Deus ou com
Allah. Esse homem chama-se Filipe Nyusi”. Para os
membros da Frelimo, Silva quis com isto dizer que o

actual Presidente da República e do partido é insubstituível, por ser “Deus”, pelo que não se pode nem
pensar na eventualidade de haver um candidato com
suporte local.
“Isto é grave, para nós. É uma atitude que nos
leva a uma profunda reflexão. Questionámos, por
exemplo, por que é que Zambézia, mesmo sendo a
província com o maior círculo eleitoral do país, não
pode ter um dirigente de nível central a liderar um
órgão de soberania”, disseram, para depois acrescentar: “se prestarem atenção, a província da Zambézia
nunca teve, por exemplo, um dirigente máximo
de um órgão de soberania (Governo, Assembleia
da República, tribunais Supremo, Administrativo,
Conselho Constitucional, Procuradoria Geral da
República).
“Nyusi deve esquecer o terceiro mandato”

Para as nossas fontes, as palavras de Roque Silva
enquadram-se na perspectiva de um eventual terceiro mandato para Filipe Nyusi, uma ideia que ganhou
alguma força depois da última sessão do Comité
Central da Frelimo, que decorreu na cidade da Matola, estando agora numa espécie de tubo de ensaio.
Os camaradas na Zambézia dizem que Nyusi deve
deixar de pensar num hipotético terceiro mandato
e concentrar-se no seu futuro fora da Presidência da
República, ou seja, sugerem que pense na “melhor”
aposta para a sua sucessão.
Entretanto, e apesar de entenderem que os recados do secretário-geral estão alinhados aos interesses do presidente, estes “camaradas” não acreditam
que Roque Silva tenha tido orientação superior para
fazer tão polémicos pronunciamentos. Na óptica dos
nossos interlocutores, se tivesse havido orientação
do presidente do partido nesse sentido, estaria também o porta-voz da agremiação, Caifadine Manasse,
envolvido na “propaganda”, dadas as supostas “fortes relações” com Filipe Nyusi. Como tal, as nossas

Camaradas tentam evitar o “sonho” do terceiro mandato

Curiosamente, foi sempre na Zambézia que Roque Silva
proferiu as declarações mais polémicas
fontes acreditam que a iniciativa tenha sido da inteira responsabilidade do próprio secretário-geral,
a quem não deixaram de dirigir alguns “conselhos”.
Dizem os membros do Partido Frelimo na Zambézia que Roque Silva deve “despir-se” daquilo a que
apelidaram de “arrogância e total ausência de ética
e civismo” e retratar-se publicamente pelo episódio
de Mocuba, sob pena de perder legitimidade política perante os membros da Frelimo naquela parcela
do país.
Num outro desenvolvimento, as mesmas fontes dizem achar estranho o “silêncio profundo dos
filhos da província” que ocupam cargos de relevo
ao nível da estrutura hierárquica daquela formação
política. Entre eles, destacam Caifadine Manasse e
Hélder Injojo.

Para as nossas
fontes, as palavras
de Roque Silva enquadram-se na perspectiva
de um eventual terceiro mandato para Filipe
Nyusi, uma ideia que
ganhou alguma força
depois da última sessão
do Comité Central da
Frelimo, que decorreu
na cidade da Matola, estando agora numa espécie de tubo de ensaio.
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GARANTE FILIPE NYUSI

“Ninguém pediu recompensa para
apoiar Moçambique”
“A actuação

O

Presidente da República garantiu, na noite do dia 25 de Julho,
que nenhum dos países que está a
apoiar Moçambique no combate
ao terrorismo na província de Cabo Delgado, exigiu algo em troca. Filipe Nyusi reiterou, igualmente, a posição que já há muito
tem sido defendida pelo Governo, segundo a
qual a Comunidade do Desenvolvimento da
África Austral (SADC) foi atempadamente
informada da vinda das tropas ruandesas ao
nosso país. O comandante em chefe das FDS
também fez saber que os terroristas têm procurado, a todo o custo, recuperar as posições
perdidas, mas assegurou que as FDS estão a
responder a altura.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Em uma comunicação exclusivamente dedicada
ao terrorismo que apoquenta a província de Cabo
Delgado, o Presidente da República respondeu à
uma questão levantada em muitos círculos de debate, mormente à eventuais “recompensas” que os países que se pré-dispuseram a apoiar Moçambique na
luta contra o terrorismo poderão receber.
“Ninguém pediu a Moçambique uma recompensa por estar a apoiar a salvação de vidas dos moçambicanos. Pelo menos eu, o meu Governo, não temos

conhecimento”, disse o Chefe de Estado, garantido
que “não há razão para se recear a presença e intervenção nem das forças da SADC nem do contingente do Ruanda”.
Nyusi lembrou que também Moçambique já esteve envolvido em missões de paz em vários países e
que nada cobrou por isso. Como tal, considera que
“devemos saudar aqueles que se juntam a nós para
erradicar o terrorismo”.
“Moçambicanos estarão na vanguarda”
As tropas do Ruanda já se encontram em Cabo
Delgado desde o dia 09 de Julho e, a elas, deverá
se juntar, em breve, o contingente da SADC. Ainda assim, o Presidente da República assegura que as
Forças de Defesa e Segurança estarão na direcção
estratégica das operações, por conhecerem melhor o
terreno, o contexto e por serem as mais interessadas
na restauração da estabilidade em Moçambique.
Por outro lado, e por conta da aparente insatisfação da SADC com a presença das tropas ruandesas,
o chefe de Estado reafirmou que o bloco regional foi
devidamente informado da vinda dos homens de
Paul Kagame e procurou afastar a ideia de que possa
haver alguma desarticulação no teatro das operações.ĺĺl
“A actuação das forças no terreno obedecerá a
preceitos preconizados em instrumentos próprios,
no âmbito de uma estrutura de comando previamente aprovada”. É esta estrutura de comando que,
de acordo com o mais alto magistrado da Nação, que

É a primeira vez que Nyusi fala a Nação exclusivamente sobre o terrorismo

das forças no
terreno obedecerá
a preceitos preconizados em instrumentos próprios,
no âmbito de uma
estrutura de comando previamente
aprovada”

é também Presidente em exercício da SADC, garante que não haja “confrontos, atritos, nem desarticulação entre nossas forças e forças estrangeiras. Nyusi, Salvaguarda igualmente que não haverá atritos
entre as diversas forças internacionais que possam
vir a ser empenhadas no nosso país”.
Insurgentes tentam resgatar “suas” bases
Na sua comunicação à Nação, Filipe Nyusi manifestou orgulho pelo nível de empenho e prontidão
das Forças de Defesa e Segurança, que estão, segundo suas palavras, a infringir “golpes” contra o inimigo. Aliás, para o Chefe de Estado, é graças a esta
postura combativa que Cabo Delgado, “até hoje”,
não se transformou num “santuário dos terroristas”.
O Presidente disse que, no “cômputo geral”,
e graças ao empenho das FDS, a quem classifica
de “heróis anónimos”, a situação actual melhorou
“substancialmente”, uma vez que “as nossas forças
continuam a ganhar terreno”.
“Atacámos e recuperámos a posição inimiga
de Awase, depois de termos tomado as de Diaca,
Roma e capturámos inúmero equipamento militar”,
sublinhou.
A esta altura, os jhadistas vão realizando aquilo a que Nyusi classifica de “ataques esporádicos”,
tendo em vista a recuperação de algumas bases ou
posições. De resto, na mesma altura em que o Presidente se dirigia à Nação, fez saber que registavam-se confrontos em Awase. “Está-se, neste momento,
em combate. O inimigo está a ter resposta merecida, com os seus homens fora do combate e tantos outros se encontram em fuga em debandada”,
declarou.
Para além de mais de duas mil mortes, os ataques terroristas em Cabo Delgado resultaram na
destruição de várias infraestruturas sociais, a destacar 43 escolas, 104 salas de aulas, 30 blocos administrativos e 11 centros de saúde que foram totalmente destruídos.
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QUESTIONADA COERÊNCIA DO INCM

Quem trava a promiscuidade na TMT?

D

esde que o Instituto Nacional das
Comunicações de Moçambique
tornou pública a pretensão de limitar os bónus oferecidos pelas
empresas de telefonia móvel, uma torrente de
críticas abateu-se sobre a instituição, com a
sociedade a questionar a justeza da polémica
resolução número 12/CA/INCM/2021, de 29
de Junho. Especialistas das comunicações entendem que o INCM está a imiscuir-se num
assunto que não é da sua alçada, quando vem
assistindo de forma impávida à promiscuidade entre a TMT e a Startimes, no âmbito da
migração digital.
D&F Texto: Amad Canda

É intrigante a aparente indiferença do INCM perante o
açambarcamento dos meios da empresa de Transporte, Multiplexação e Transmissão do sinal digital (TMT), uma entidade financiada por fundos públicos. Ao longo de três semanas
consecutivas, Dossiers & Factos explicou, em pormenor, os
contornos da nebulosa relação entre a TMT e a multinacional chinesa Startimes, que por estes dias parecem uma única
empresa.
Em 2016, a Startimes ganhou o concurso para liderar o
processo da migração digital da televisão em Moçambique.
Na prática, o que aconteceu foi um simulacro para calar as
vozes críticas, uma vez que a Startimes fora antes indicada a
dedo pelo Governo moçambicano. Dois anos antes, em 2014,
já tinha sido criada a TMT, empresa cuja principal vocação é
distribuir o sinal de todas as televisões que operam no mercado nacional, mediante pagamento de uma taxa.
Aquando da sua fundação, a TMT era uma empresa de
capitais 100% públicos. A Rádio Moçambique (RM) e a Televisão de Moçambique (TVM) detinham 30% de acções
cada, e a extinta Telecomunicações de Moçambique (TDM)
controlava 40%. Esta configuração muda em 2017, com a rea-

lização da primeira Assembleia-Geral da sociedade. No dia
20 de Setembro desse ano, aquele órgão (Assembleia-Geral)
decidiu-se pela saída da TDM, abrindo espaço para a entrada
da Startimes.
“Por acta da primeira Assembleia-Geral Ordinária da
TMT, S.A., realizada no dia vinte de Setembro de dois mil e
dezassete, foram cedidas a totalidade das quotas da TDM,
S.A., à TVM, E.P., e à R.M., E.P,.e deliberada a entrada da Startimes na estrutura societária da TMT, S.A.”, lê-se no Boletim
da República datado de 21 de Fevereiro de 2019.
Com a saída em cena da TDM, passaram 40% das acções
para a alçada da Startimes, representada na sociedade por
uma empresa com domicílio nas Ilhas Maurícias, denominada Hantex International Co, Limitada.
A entrada da Startimes determinou, imediatamente, a
mudança de rumo da TMT, que, tendo sido constituída como
empresa pública, passou a guiar-se unicamente por princípios
comerciais. A prova disso são as taxas que pretende cobrar
pela distribuição do sinal, que ameaçam a sobrevivência das
televisões nacionais, de tão altas que são. Oito mil dólares
mensais – para o ano o valor sobe para 17 mil dólares – é
quanto a TMT se propõe cobrar a cada operador de televisão. Ora, este valor é inacessível para a maioria das televisões
nacionais. Sendo assim, existe o risco de ficarem excluídas do
processo migratório, prejudicando o cidadão, que poderá ver
restringido o seu direito à informação.

A promiscuidade entre a Startimes e TMT
A TMT, criada para distribuir o sinal, está a imiscuir-se
em questões de venda de conteúdos, e tratando os “players”
do sector de forma desigual. O facto é que os descodificadores da TMT, cuja aquisição é subsidiada pelo Estado, estão a
ser usados para difundir pacotes da Startimes, o que não era
suposto.
Não por acaso, à medida que a TMT se expande, a Startimes tende a reduzir a sua presença física no mercado, ou
seja, tem cada vez menos lojas e agentes. Tal decorre do facto
de os “chineses” estarem a beneficiar-se da infraestrutura tecnológica da TMT, num autêntico açambarcamento de meios

Edifício do INCM na cidade de Maputo

públicos. A esta altura, a promiscuidade é tal que é quase impossível separar uma empresa da outra. Aliás, a gestão diária
da TMT é feita por um director-geral da Startimes – o PCA
tem poderes limitados.
Há, no seio de quem domina o dossier da migração digital, receios de que se repita o que aconteceu na Zâmbia, onde,
seguindo o mesmo roteiro, os chineses tornaram-se “donos e
senhores” do processo, afastando o Estado, altamente endividado, para um plano secundário. A pergunta que não se quer
calar é esta: por onde anda o regulador?

Regulador indiferente quando cidadão é
prejudicado
Nunca a sociedade moçambicana foi tão unánime sobre
uma matéria. Assim que o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique se pôs a publicitar a resolução 12/CA/
INCM/2021, que basicamente determina que os bónus oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel não devem ser
superiores ao valor facial da recarga, ficou claro que a medida
não seria aceite de “ânimo leve”. A generalidade da opinião
pública, do mais incauto ao mais esclarecido cidadão, considera que a medida prejudica o cliente, que, por sinal, não foi
tido nem achado nesse assunto.
A onda de críticas ao INCM não para de crescer, havendo agora quem questione o “critério” do regulador das comunicações. Muitos cidadãos mostram-se indignados, por
exemplo, pelo facto de a instituição nunca se ter pronunciado
sobre o alegado “roubo” de megabytes por parte da operadora Vodacom, situação há muito denunciada pelos utentes.
Não se sabe qual é a posição do INCM sobre esta matéria,
muito menos se, no mínimo, terá procurado apurar a legitimidade das queixas.
Por outro lado, reina, no seio da opinião pública, a percepção de que o grande propósito do regulador é proteger
a operadora estatal Tmcel, que enfrenta graves problemas
financeiros, estando, inclusivamente, a dever cerca de 600
milhões de meticais à concorrente Vodacom, decorrente do
contrato de interligação. Entende a opinião pública que, através da imposição de um tecto nos bónus, o INCM pretende
assegurar que a telefonia móvel estatal consiga estabilizar-se
e, assim, possa ombrear com os restantes “players” do mercado, tese refutada pelo regulador.
“Se os cidadãos procurarem saber quais são as operadoras mais prejudicadas com esta medida, uma delas é a Tmcel.
A Tmcel, assim como a outra operadora que adoptou esta
estratégia de bónus, visava reter os clientes na sua rede. E os
cidadãos, vendo os bónus oferecidos pela operadora, quer
dentro da sua rede quer fora, decidiam permanecer naquela
operadora. Neste momento, com as dificuldades financeiras
que existem em vários operadores e com essa medida, a Tmcel é definitivamente uma das operadoras que se vai ressentir
mais que qualquer outra operadora. Mas nós, como reguladores, temos obrigação de regular o mercado com isenção,
transparência e equidade, mesmo que seja uma empresa
pública. Infelizmente, tem havido essa interpretação que não
tem qualquer fundamento”, argumentou o PCA do INCM,
Thua Mote, na última quinta-feira, em entrevista à Televisão
de Moçambique.

Anúncio publicitário

CONTROLA E ACUMULA
OS TEUS GIGAS
Com os pacotes Max Controle
navegas à tua medida.
Adere já numa das nossas lojas.
Ofertas disponíveis no serviço DUO dados.
MODEMS MI-FI OU CPE PODEM SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS TMCEL
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ENQUANTO A FORÇA EM ESTADO DE ALERTA DA SADC NÃO ENTRA EM ACÇÃO

Terroristas vão semeando luto e dor
nas comunidades
administrativo de Quionga, que faz fronteira com a
Tanzânia.

N

a semana passada, os jihadistas
assassinaram, pelo menos, quatro pessoas (dois homens e duas
mulheres) na aldeia de Mandava, em Muidumbe, um dos distritos mais
flagelados pelo terrorismo. As duas mulheres
assassinadas eram casadas com o mesmo homem. Uma das vítimas mortais foi interceptada por um grupo de terroristas quando ia a
caminho de uma moageira, para a farinação
de milho.

D&F Texto: Dossiers & Factos

Divididos em grupos relativamente pequenos, os
“al Shabaab” vão “caçando” pessoas nas comunidades onde ainda se vive. Mandava é uma aldeia que se
situa na parte baixa do distrito de Muidumbe, onde
se considerava haver relativa segurança. Aliás, muita
gente que fugiu das terras altas e que, por qualquer
razão, não conseguiu sair do distrito, deslocou-se
para Mandava, Mandela, Nampanha, entre outras

aldeias que ainda não tinham sido visadas pelos
ataques.
A verdade é que, com as recentes incursões dos
terroristas, Muidumbe vai se tornado uma zona cada
vez mais desértica, incluindo a própria vila sede
distrital.
Se em Muidumbe se assiste ao avanço dos terroristas, em Palma são as Forças de Defesa e Segurança
que ganham terreno. Com a intensificação das ofensivas das FDS contra o inimigo, a situação tende a
melhorar, aventando-se, inclusive, a possibilidade
de as populações retornarem às suas comunidades,
como, de resto, reportámos na edição passada.
Além das FDS, estão em Palma, concretamente
no principal acampamento da multinacional Total,
responsável pelo bilionário projecto do gás natural,
as tropas ruandesas que chegaram há pouco mais de
duas semanas para apoiar Moçambique no combate
ao terrorismo em Cabo Delgado.
Informações postas a circular nos últimos dias,
que, contudo, carecem de confirmação, dão conta que os homens de Paul Kagame já estão a actuar
no terreno, sendo-lhes atribuída uma operação que
terá resultado no abate de 30 terroristas no posto

Terroristas começam a abandonar suas bases

Coincidência ou não, à medida que se aproxima a
chegada aos teatros Operacional Norte e Especial de
Afungi da força de alerta da SADC, fala-se de alegada
movimentação dos terroristas das suas bases, com tendência a infiltrarem-se nas comunidades. Há dias, dois
supostos terroristas foram neutralizados pelas FDS no
distrito de Macomia. Os mesmos alegam ter fugido de
uma das bases localizadas no posto administrativo de
Mbau, no distrito de Mocímboa da Praia.
Os capturados, um natural do distrito de Memba,
província de Nampula, considerado “viveiro” de recrutamento de jovens para engrossarem as fileiras do “al
Shabaab”, e outro natural de Macomia, em Cabo Delgado, contam que teriam sido capturados entre Março
e Abril de 2020, tendo sido conduzidos a Mbau. A suposta fuga terá acontecido na semana passada, numa
altura em que, segundo contam, os terroristas se tinham deslocado a Muidumbe para cumprir uma missão. “Éramos mais de 100 pessoas, fingimos que íamos
ao rio lavar roupa, daí escapulimos”, explicou um dos
neutralizados, que disse nada saber sobre o paradeiro
dos outros “companheiros de fuga”.
Uma fonte do Dossiers & Factos avança a probabilidade desse abandono de bases tratar-se de uma estratégia que visa evacuar os tais lugares com vista a despistar
as operações conjuntas da tríade FDS/SADC/Ruanda.
Burocracia retarda intervenção das tropas
estrangeiras

Em Palma, a situação esta calma, mas ataques continuam noutros pontos

O Presidente da República e Comandante-Chefe
das FDS, Filipe Nyusi, anunciou, no passado dia 09 de
Julho, que, no dia 15 do mesmo mês, chegariam as tropas da SADC, além das do Ruanda que já estavam no
país. Porém, as forças da SADC não entraram na data
prevista, por culpa de “aspectos organizacionais".
Uma vez ultrapassados tais aspectos, as tropas do
bloco regional começarão a chegar a Cabo Delgado,
prevendo-se que os próximos dias sejam cruciais no
combate aos terroristas.
Aliás, o chefe da missão da SADC e comandante da
força em estado de alerta, o general sul-africano Mpho
Molomo, foi recebido pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, na última
quinta-feira, 22 de Julho. Na companhia de seus assistentes, que já se encontram em Cabo Delgado, vem flexibilizar o processo de desembarque de tropas do bloco
regional.
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ACTIVISIONISMO

Fragmentação da sociedade como forma de
preservação do valor individual
Sérgio dos Céus Nelson

•

Uma tentativa de reconstrução da
essência do nosso “EU”

(VIVO NUMA SOCIEDADE QUE ME DEFINIU ANTES MESMO DE EU TER NASCIDO)
Perceber a sociedade, como ela se manifesta,
como ela evolui e, acima de tudo, como ela influencia o modus vivendi dos indivíduos requer
muito mais do que ser um humano e estar vivo,
pois precisa-se da capacidade cognitiva de perfurar a essência que define os seres, de forma a
melhor compreender as suas atitudes, a forma
como lidam uns com os outros.
É mesmo uma questão de intercâmbio psicossocial ou até mesmo cultural, o que nos permite
perceber o que torna as pessoas o que elas são,
ou ainda o que faz com que elas se comportem
como se comportam.
Quando me proponho a falar da necessidade
da fragmentação da sociedade, faço-o repensando na necessidade de criação de uma mentalidade pura e identitária, no sentido de que os indivíduos passam a ser parte de uma sociedade,
mas esta não interfere, essencialmente, na génese do seu “EU”.
Poder-me-iam questionar o que seria a fragmentação da sociedade. Então, eu diria que é a
lógica da alienação de um indivíduo, no sentido
metafórico, no sentido de que o indivíduo precisa restabelecer-se como parte de si, para que
melhor se insira no contexto da sociedade, como
uma fórmula que permite a socialização, ora
defendida por Max Weber, Durkheim, Platão,
até mesmo na perspectiva aristotélica, quando
tentava reformular a tradição grega ou mesmo
quando abordava sobre política.
Certamente que com a fragmentação alegórica da sociedade, abriríamos a possibilidade de
garantir os princípios dos direitos individuais,
a solidificação da postura identitária do indivíduo, permitindo, desta forma, a criação de um
indivíduo que, a priori, sabe se definir, para depois saber situar-se no contexto da convivência
social. Porque se um indivíduo não se entende
e não compreende seus princípios como um ser
individual, então este mesmo indivíduo não saberá situar-se no meio de uma sociedade repleta
de colectividades. Aliás, é por isso que o mundo
é definido por homens que, ao se misturarem na
sociedade, perdem o seu foco, fingem ser o que
os outros são, não conseguem definir-se e, automaticamente, perdem o elo de ligação entre a sua
essência e o modo de convivência entre os seres
que residem na “colmeia” chamada sociedade.
Quando penso na esquizoanálise (vem do
germânico skhízein e significa a divisão do todo
em partes), vejo um processo que serviria de
veia que permitiria a eficiência na fragmentação
dos indivíduos do contexto social, ao encontro

do seu mundo individual. Aliás, Sigmund Freud,
ao interessar-se pela histeria e, tendo como método a hipnose, influenciado por Charcot e Leibniz, tentou compreender a forma de viver dos
indivíduos e penetrar nas bases da Psicanálise,
com o intuito de compreender os comportamentos, porque é o pensamento que vai definir, no
fundo, a forma como as pessoas expressam-se e
definem-se no contexto social.
Na mesma linha de pensamento, vejo Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, que introduziu um
sistema para compreender a história da filosofia e do mundo, chamado geralmente de dialéctica: uma progressão na qual cada movimento
sucessivo surge como solução das contradições
inerentes ao movimento anterior, ou seja, vemos
neste contexto a filosofia como factor que, ao
tornar o indivíduo “solitário”, torna-o, ao mesmo tempo, um elemento inquestionável para
desenvolver-se como um ser social que sabe ser
e estar, afinal esta é a ideia da fragmentação da
sociedade, como forma de atingir a identidade
individual.
Se formos a olhar a problemática da vulgaridade identitária dos indivíduos, que pouco
sabem mostrar-se diferentes no meio de uma
multidão, acabamos por remontar a Herbert
Marcuse, quando fala da Teoria Crítica da Sociedade, num contexto da escola do simbolismo,
marcado pela crença de que a linguagem é um
meio de expressão simbólico em sua natureza.
Nesta perspectiva, podemos olhar para a análise do comportamento (explicação de um evento comportamental) como factor-motriz da essência humana, porque sem o domínio total da
linguagem, não se é livre na totalidade, porque
“o comportamento é aquela parte do funcionamento de um organismo que está engajada em
agir sobre ou manter intercâmbio com o mundo
exterior” (Skinner, “The Behavior of Organisms:
an Experimental Analysis”).
Essencialmente, parto, neste sentido, da ideia
outrora fundamentada por Espinoza, quando
falava do determinismo, que propunha que absolutamente tudo o que acontece ocorre através
da operação da necessidade. Sendo desta forma
a necessidade o factor que vai dinamizar aquilo
que as pessoas lutam para ter.
Um dos factores que me remetem à fragmentação (dos indivíduos) da sociedade tem que
ver com a tradição. Porque quando a tradição
africana põe em causa a cultura individual, fomenta, dessa forma, um divisionismo, ou ainda
uma certa dependência quando se segue uma regra (forçada) ao ir ou não ir ao curandeiro. Ora
vejamos:
Se uma determinada família gosta de visitar
o curandeiro, vê-se, nos cenários actuais, que
o filho também deve/poderá seguir a mesma

linhagem, porque assim a família lhe ensinou
que deveria viver. Neste processo, o vício pelos
curandeiros passou a ser uma “incubadora das
liberdades”, se formos a analisar um cenário no
qual as pessoas são obrigadas a seguir uma tradição porque assim a família acredita que pode viver ou porque poderá melhor definir a sua vida.
A má concepção da cultura africana pode,
nos próximos tempos, pôr um fim aos valores
individuais, porque, ao serem mal interpretados
ou ainda conservados, criam uma desestrutura
social que mina a capacidade (individual) dos
indivíduos de viverem suas vidas sem medo de
serem mal interpretados por não seguirem as
tradições. Daí que me coloco a questionar se não
será a tradição uma forma de escravização ou
formatação do pensamento das sociedades para
que aceitem aquilo que alguns chamam de cultura de um povo? Não seria a tradição um empréstimo impensado do “colonialismo psicológico”?
Provavelmente há pressupostos que devem
ser tidos em conta se quisermos reformular a
sociedade como táctica para emissão de direitos e deveres dos indivíduos. Ora, um indivíduo,
ao ser recolocado num ambiente de meditação,
poderia refazer-se como pessoa e ainda se distinguir entre multidões, o que me faz olhar para
a meditação como forma autónoma de os indivíduos alcançarem a perfeição da identidade
individual.
Num contexto mais sarcástico, podemos
olhar a vantagem da fragmentação da sociedade,
analisando os problemas da “raça” que passou a
definir os mundos. As pessoas tornaram-se mais
ignorantes e começaram a ter “motivos” para
serem mais ferozes umas com as outras. O problema, neste caso, para mim, não é exactamente a cor, mas sim a mediocridade da mente dos
indivíduos que se querem sentir superiores sem
mesmo ter lutado por isso.
Em suma, o mundo precisa de uma formatação do “seguidismo” que faz as pessoas tentarem
ser o que as outras são, criando nesse processo
uma negação do seu mundo para a aceitação do
mundo de outrem.
É factor essencial para a formação do nosso
“EU” saber porquê somos o que somos e como
nos identificarmos no meio de um mundo tão
desigual e separatista, que nega direitos aos
outros e faz gente perder esperanças de seguir.
Mas tudo parte do único pressuposto: as pessoas precisam saber quem elas são, para saberem
para onde elas vão, mas, para tal, elas precisam
fragmentar-se da sociedade, viver num mundo
singular de reabilitação psicossocial, de forma a
saberem como integrar-se novamente na sociedade, sem ter que perder os seus valores como
indivíduos de direitos que coabitam na mesma
“colmeia”.
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Telefonias, não roubem a coberto de
bónus
Fernando Benzane

Ainda não percebi o porquê de a
entidade reguladora ter precisado
provocar tanto barulho para disciplinar as empresas de telefonia móvel. Creio que já devia ter intervindo há muito tempo, para pôr cobro
à sacanagem nos chamados bónus
atribuídos pelas operadoras sempre
que o utente compra crédito, pois
são, aparentemente, atribuídos a
todos.
Há necessidade de regular, sim,
mas nunca em prejuízo do cidadão,
mas também as operadoras não devem propalar bónus que não chegam a ser úteis ao cidadão utente da
telefonia móvel. Nenhum comerciante promove seu produto a bem
do freguês sem tirar ganho no negócio, senão vejamos:
Uma das redes dá possibilidade
de os seus clientes falarem gratuitamente durante cinco dias por apenas
100 MT, o que pressupõe uma despesa de cerca de 400 MT em quatro
semanas. Antes de usar o valor da
recarga, o cliente gasta o bónus, e só
quando este acaba ou expira recorre
ao valor real da recarga.
A segunda operadora é um pouco cacata. Cede muito pouco quanto ao bónus, mas tem os mesmos
procedimentos da primeira operadora. Compras uma recarga, doa-te
ou oferece-te um bónus, o que deve
corresponder a 50% da recarga.
Também não mexe no valor da sua
recarga enquanto não tiveres gasto o
bónus oferecido. Aliás, só mexe no
seu crédito caso queiras ligar para
outras redes.
A terceira operadora é “tuto má-

fia”. O cliente compra crédito, oferecem-lhe bónus, independentemente do valor, e atribuem-lhe uma
validade bastante curta para usar
o bónus, e só pode usar o referido
bónus depois que tenha esgotado o
valor da recarga comprada. Como
a moda é converter, enquanto contemporizas para converter e usar
bónus, a operadora faz a conversão
à revelia do cliente.
Numa das vezes, pedi explicação
sobre a razão de terem convertido
o meu crédito. Disseram-me que
tal aconteceu porque eu vinha fazendo conversão de um dado valor,
e era por isso que, tendo a mesma
importância (saldo), a operadora
considerou que eu tivesse algum
contrato que me desse direito àquele pacote. Tentei discutir, fazendo-lhes ver que as modalidades de
contrato eram ilegais, porque eu só
converto aquela importância quando tenho necessidade específica.
Naquele momento, eu não estava disponível para converter tal
valor e a operadora devia perceber
que me provocou despesa fora dos
meus planos. Dias depois, tiraram
o bónus que me tinham oferecido
na altura da aquisição da recarga,
que eu só podia usar durante três
dias depois de recarregar. Nessas
condições, seria difícil usar todos
os meus bónus, a menos que eu
fosse desempregado e me encarregasse de conversar com toda a gente desempregada.
Este procedimento da terceira
operadora possibilitava um roubo
escancarado e muitos dos uten-

tes nunca se deram conta disso. Na
verdade, nesta operadora, o tal de
bónus nunca beneficiou os clientes,
porque sempre foram retornados à
operadora.
As outras duas operadoras dão ou
doam bónus a bem dos utentes, salvo quem não usa em devido tempo,
pois os procedimentos permitem
que os utentes se beneficiem do bónus colocado à disposição pela operadora, contrariamente à operadora
vietnamita.
A entidade reguladora deve intervir no que é necessário e a bem
da população e nunca em prejuízo desta. Obrigar as operadoras a
observarem cautelosamente aquilo que se comprometeram a ceder
como direito do cliente na prestação
dos seus serviços. Comerciantes que
sempre publicitam uma coisa e vendem outra coisa deviam ser objecto
de sanções.
Os utentes não devem ser castigados. Um direito, quando oferecido
pelo agente de negócios, devia ser
dado como um direito adquirido,
que dispensa qualquer tipo de debate. Se o próprio comerciante é que
decidiu fornecer o seu produto com
base num dado custo, não tem nada
que se meter o regulador.
Há alguma operadora de telefonia que casualmente apareceu no
mercado sem que tenha sido informado das regras de jogo em Moçambique? Há quantos anos cada
uma das operadoras funciona, nas
barbas da entidade reguladora, com
base nas mesmas regras que hoje a
incomodam?
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Casamentos de hoje em dia: disfarces e o poder da
mentira criam tragédias!
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Não é mentira, não. Faz isto parte de uma
história real vivenciada nesta pérola do Índico. Aconteceu lá para as bandas das Mahotas.
Existe, naquela zona, uma casa com denominação de Motel, um lugar de se invejar. Primeiro, entrou lá o carro dele e, de acordo com
os dados do segurança, o carro entrou naquele espaço quando eram precisamente 14:00
horas. Gervásio, dono do carro, despedira-se
da mulher alegando que ia ao encontro dos
amigos para mais uma sessão de copos. A
Matilde, senhora esposa do Gê, não mostrou
nenhuma resistência face a esta despedida,
afinal também ela já tinha um plano e só precisava de uma chance para o concretizar. Ela
informou ao marido que iria se ausentar, com
o propósito de ir ao salão de cabeleireiro para
atender questões de beleza, como forma de se
apresentar bem bonita no trabalho. Afinal de
contas, estava-se em pleno fim-de-semana.
Onde é que o macaco torce o rabo? Gê, afinal, não tinha nenhuma agenda com amigos,
mas pretendia “uma sessão de descanso” com
sua amiga Marieta. Gê e a amiga tanto se divertiram, de tal maneira que até se esqueceram do tempo para o regresso à casa . O salão de beleza da Matilde também não passou
de um disfarce. Matilde tinha um encontro
marcado com o seu amigo, um tal de Marcos.
A Matilde e o Marcos optaram também por
ir “descansar”. Identificaram um espaço que
pudesse lhes proporcionar este desejo e vontade. Marcos orientara Matilde para um local
considerado por ele “seguro e cómodo”. Matilde lá foi empurrando seu Vitz até ao grande
portão pintado todo de preto.
Matilde, mesmo que de forma tímida, pôs-se a buzinar. O segurança, com aquela prontidão característica, escancarou o portão. Só
que, na tentativa da cliente de introduzir o
carro, acabou por ser barrada, isto porque
um outro carro, que ia no sentido contrário,
incitava suas manobras com clara intenção de
abandonar aquele local. O segurança orienta
a jovem Matilde para que parasse, visto que
devia dar espaço para que o outro veículo daquela porta também saísse. No outro carro
estava, afinal de contas, o Gê, que se sentia
“descansado” e queria voltar para casa. Uma
coincidência de lembrar todas as asneiras do
mundo. Gê e Matilde ficaram num frente-a-frente e a razão era tão simples. Ambos tinham abandonado a casa para ir descansar
naquela pensão, por sinal a mais famosa naquelas bandas das Mahotas. Gê, completa-

mente atónito, fez de tudo para ter a veracidade dos factos e concluiu tratar-se mesmo
do carro da esposa…. Gê abandonou o lugar
todo confuso e a mulher, naquela paciência
e calma momentânea, engendrou uma verdadeira mentira ao Marcos e daquele lugar ela se
escapuliu. Matilde não entrou para o descanso, mas também ela não foi para casa, o que
terá sido um dos motivos para o desconforto
do Gê quando este em casa já se encontrava.
Gervásio mandou seus dedos nervosos
para as teclas do Samsung. Ligava sem parar.
A Matilde, do outro lado, apercebendo-se da
gravidade do problema, não atendeu chamada nenhuma e dirigiu-se à casa de uma amiga. Desesperada estava e precisava de algum
tipo de consolo e conselho. Gervásio consumiu-se todo, chegou a não entender o que
terá, na verdade, acontecido com sua esposa,
se a mulher lá ficou para o descanso ou não.
Porém, Gê tinha, mesmo assim, conseguido
curtir toda aquela tarde de descanso com
sua amante. Ele conseguiu chifrar a Matilde
onde, mesmo sem certeza da mesma atitude
por parte dela, o coração quase se arrancava
do lugar.
Matilde clamou por ajuda e foi à casa de sua
amiga Maira. Contou tudo à amiga, e esta, temendo o pior, aconselhou-a a dormir em sua
casa. Matilde não concordou, até porque queria desafiar o ambiente tenebroso para se explicar ao Gê, mas a amiga bateu com o dedo
na tecla, chamando atenção para possíveis
atitudes de violência por parte deste. E não
lhe sobrou outra hipótese senão passar a noite
naquela casa, embora com o pensamento no
sofrimento que o Gê estaria a ter naquele “um
quarto e sala” feito com muito sacrifício.
Gervásio, cansado de tanto ligar, largou
o telefone e concentrou-se na sua garrafa de
JAMES. Gervásio vazou toda a mortífera garrafa de whisky e, por fim, foi a bagageira do
carro. De lá tirou uma corda que usualmente
usava para casos de reboque. Gervásio sentou-se na sua cama, bateu-lhe um soninho de
nada e quando tudo indicava que a mágoa desaparecera com o sono, eis que este volta aos
goles do whisky. Um, dois, três e quatro duplos. Gervásio esvaziou sua garrafa e, por fim,
esboçou um nó, meteu a cabeça. Ainda de sapatilhas empoeiradas, Gervásio foi por cima
do banquinho, atirou a corda para o topo do
barrote, deixou-se amolecer e, mesmo assim,
chutou o banquinho, perdendo controlo total do manuseamento do seu corpo. A corda

venceu-lhe e apagou o último suspiro.
Gervásio morreu sem nunca ter certeza
das seguintes conclusões:
Será que a Matilde lhe colocou um par de
chifres ou não? Não tinha resposta, sabia apenas que ele tinha sido o artista principal desta
macabra história.
Esta partida jovial do Gê tem também uma
explicação. Despediu-se da mulher alegando
que ia ao encontro de amigos. Uma vez envolvido em situações destas, por que Gê não
procurou, no verdadeiro sentido, seus amigos
para partilhar algo que naquele momento lhe
apoquentava? Sentia seu orgulho de masculinidade ferido. Imperou o orgulho e esqueceu-se de que seus amigos, provavelmente, estariam no local habitual. Neste sofrimento, se
lá tivesse ido, teria tido com quem se abrir e
falar abertamente desse deslize.
Pode-se concluir, deste conto, que é importante investirmos no diálogo, assim como
devemos, sim, ser capazes de identificar e
usar todo o tipo de “almofadas”de suporte,
procurando quem mais valia pode nos trazer
na resolução dos problemas que enfrentamos.
Os jovens devem abandonar o egoísmo e concentrar-se na resolução de problemas usando
todos meios e fontes possíveis. Aqui faltou coragem de assumir a responsabilidade de também ter sido traidor, se considerarmos que
Gervásio não foi encontrado em nenhuma
porta da igreja, ele também saía do descanso
e, quando se despediu da esposa, disse que ia
a um copo com amigos. A própria Matilde,
mesmo sem ter cometido nenhum adultério,
por falta de coragem para voltar para casa,
não conseguiu evitar que o marido partisse.
Jovens e casados de hoje, falem e falem
sempre, coloquem o diálogo como arma potencial para a resolução de qualquer tipo de
problema. A vossa vida deve ser motivo de
orgulho, vencendo o egoísmo. Peçam opinião
aos mais velhos, escutem os conselhos de
bons amigos e não tirem o que é o bem mais
precioso, a vida.
______
Não nos cansaremos de apelar para a responsabilidade individual, para que se vençam
os contornos da COVID-19. Seja prudente e
responsável, evite levar a desgraça para a sua
família. Aplique todas as medidas de prevenção. Use a máscara e mantenha o distanciamento físico.
Nosso maior valor é a vida - STOP
COVID-19
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A trama do afilhado no casamento
Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com
Parece inacreditável, mas aconteceu em Maputo. Há cerca de quatro anos que João Nhampossa, nome
fictício, se juntou a Judite. Tal como
rezam as normas, o casal devia ser
acompanhado por padrinhos, e coube
ao noivo escolher as pessoas perfeitas
para que fossem os pais substitutos
naquela cerimónia.
Até aí, nada de mal existia, mas o
filme acontece justamente nas vésperas do casamento. Como sabeis, quando se aproxima a efectivação de uma
cerimónia dessa natureza, é convocada uma série de reuniões preparatórias do evento, onde, geralmente, são
apresentadas questões sobre como vai
ser o evento. Tem sido nestas reuniões
que os noivos apresentam às famílias,
em especial a do noivo, o que têm preparado para a festa.
Para o caso de João Nhampossa,
o cenário foi diferente. Nhampossa sempre aparecia nas reuniões em
grande estilo, como se costuma dizer,
ostentando ser homem organizado,
garantindo que tudo estava sendo
preparado e estava a correr a contento. Mas, porque a verdade vem sempre à superfície, faltando poucos dias
para a cerimónia do casamento, a
irmã mais velha de João solicitou aos
padrinhos para que exigissem que o
afilhado apresentasse o que tinha organizado para a cerimónia.
Eish, aí o caju podre caiu: depois
da proposta feita pela irmã, em plena
reunião com os padrinhos, João mudou de semblante, porque, de facto,
nada de concreto havia preparado.
Veja que o mentiroso do João havia
dito aos padrinhos e ao resto da família que, com a ajuda de amigos e
colegas de trabalho, felizmente, tinha
conseguido comprar duas cabeças de
gado, sendo uma para a cerimónia na

família da nova e a outra na família
do noivo.
Atenção, amigo leitor! O que é que
entende por duas cabeças de vaca para
a cerimónia de casamento? De certeza, tudo dá a entender que se trata de
dois animais, ou seja, duas vacas inteiras. No entanto, João Nhampossa
se referia, de facto, a duas “cabeças”
de vaca, sem o corpo, isto é, aquelas
que geralmente são exigidas por pedreiros quando pretendem fazer enchimento de placas. Ora, este era o
primeiro balde de água fria que João
deitava sobre os padrinhos.
Na ocasião, perguntaram-lhe sobre
as alianças, o seu fato, os sapatos e outras tantas necessidades, e percebeu-se que nada havia. Lamentavelmente, já não sobrava mais tempo para a
alteração da data do casamento, e os
padrinhos tiveram que arcar com as
despesas criadas pela desorganização
do afilhado.
O mais caricato é que, até ao dia
do casamento, os noivos não tinham
alianças preparadas e os padrinhos
tiveram que tirar suas próprias alianças das mãos para dar emprestado aos
afilhados e evitar a vergonha pública.
Isso não bastava, porque, na última
reunião, em que foram descobertas as
falsidades do afilhado, os padrinhos
ficaram a saber que o noivo nem sequer havia comprado o fato e sapatos
para ele e casou-se graças aos amigos,
que lhe deram emprestado um par de
sapatos. Quanto ao fato, teve que recorrer a um bem antigo que ele tinha.
Como se pode notar, os padrinhos
foram literalmente enganados e conceberam um projecto prenhe de falsidades, pelo que nada lhes sobrava
senão encobrir uma vergonha tamanha, nunca antes vista no mundo dos
casados. Foi assim que aconteceu o

casamento de João Nhampossa e sua
esposa Judite. Mas, no dia seguinte,
domingo, reservado ao xiguiana, a família da noiva, neste caso os pais desta, solicitaram que a cerimónia acontecesse numa casa de campo, algures
num dos distritos fora da cidade capital, onde haviam organizado uma
grande festa.
A última incabável, tal como dizia
o saudoso Chaguatika Ndzero, veio
do padrinho, na manhã de domingo:
“Escutem, afilhados, os nossos anéis/
alianças estão devidamente abençoados, desde a data do nosso casamento
e não podem ser entregues para receber uma outra bênção”.
Assim sendo, o padrinho tirou do
bolso uns anéis que não se sabe de
que materiais eram feitos, e foi com
estes que os noivos se apresentaram
aos padres.
Depois da cerimónia religiosa, todos seguiam para a festa de xiguiana, no distrito, e o padrinho, que andava enfurecido, devido ao vexame
que passara ao longo daqueles dias,
decidiu não levar o noivo na mesma
viatura: “você envergonhou-me bastante, de tal modo que não merece
entrar em meu carro no dia de hoje.
Vá ao terminal da Junta e viaje de chapa. Foi, de facto, uma situação triste,
mas assim aconteceu, os padrinhos
em viatura particular, e o noivo foi de
chapa ao xiguiana.
Esta é uma história de vida que
eventualmente pode ajudar a todos os noivos, ou até aos próprios
padrinhos, a ganharem maior responsabilidade em aspectos básicos e
necessários para uma cerimónia de
casamento. Caso para dizer: tenham
cuidado, senhores padrinhos, com as
falsas promessas dos vossos candidatos a afilhados.
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Desde quando “ente querido” significa
“falecido”?
General Tapioca

Talvez eu esteja desactualizado, e
talvez haja um novo dicionário de língua
portuguesa “actualizadíssimo”, do qual eu
não esteja a par. É que tenho acompanhado,
com um asco, a ridicularização do Presidente
da República (PR), por ter dito, na sua
última comunicação à nação em torno da
Covid-19, relativamente aos funerais, que
os nossos entes queridos entenderiam a
nossa ausência nas cerimónias fúnebres.
Ainda no decurso daquela comunicação,
no Facebook, começaram a chover
frases estúpidas, acompanhadas por
emojis, daqueles que gargalham até
lacrimejar. Entre várias frases jocosas, a
que mais sobressaiu foi: “O falecido vai
compreender”.
Hoje em dia, em qualquer situação onde
uma pessoa apela para a compreensão da
outra, é comum ouvir-se a já lendária frase:
“até Nyusi disse que os falecidos iriam
compreender…, quem é você para não
compreender?” Uma coisa que, certamente,
não saiu da boca do Presidente. Há, na
verdade, um tremendo equívoco.
Este equívoco, que se tem repercutido
em todo lado, resulta do facto de muitos
“analfabetos” que infestam o Facebook
acreditarem piamente que a expressão “ente
querido” é sinónima de “morto, falecido,
cadáver ou corpo sem vida, etc. Um erro
imperdoável, de tão revoltante que é.
O Dicionário Aurélio define “ente” como
sendo: “aquilo que existe; coisa, objecto,
matéria, substância, ser”. Na asserção
“ente querido”, o mesmo dicionário define
como: “pessoa querida, pessoa amada”.
Em momento algum “ente”, querido ou
não, pode ser definido como “morto”, mais
ainda pelo facto de “ente” ser “aquilo que
existe”.
Quando o Presidente Nyusi disse que
o nosso ente querido iria compreender,
certamente estava a referir-se ao nosso
ente querido vivo que perdeu alguém na
morte, que nós iríamos dar o ombro amigo,
consolo, força, etc., ao comparecer no
funeral do seu ente querido falecido.
Note que eu disse, por último, “ente
querido falecido”, porque um ente querido
não é necessariamente um morto, mas sim
uma pessoa querida, e um “ente querido
falecido” esse, sim, é uma pessoa querida

que faleceu. Ora, em momento algum
Nyusi disse que o ente querido falecido iria
compreender.
Eu já ouvi esse erro crasso de confundir
“ente querido” com “falecido” algumas
vezes, só não sabia que anda aí uma
ignorância colectiva deste nível. Uma
dessas vezes foi numa música, do género
hip-hop, por sinal cá da terra. Num dos
versos, o rapper, que, coitado, acredita ter
feito uma rima fabulosa, diz algo como:
“Vais passar de querido para ente querido”,
deixando transparecer que, na cabeça dele,
“ente querido” é o mesmo que “morto”.
Tentando entender o que leva as pessoas
a cometer este tipo de erros, deparei-me
com algo repugnante, que me fez perceber
que esse erro em particular, apesar de
crasso, está tão fossilizado nas mentes das
pessoas, por sinal, não só em Moçambique.
Em www.duvidas.dicio.com.br, site
brasileiro de esclarecimento de dúvidas do
português, encontrei a definição de “ente
querido” perturbadoramente colocada nos
seguintes termos: “Ente querido é uma
expressão usada para indicar uma pessoa
falecida que era amada e querida por seus
familiares e amigos”.
Não acreditei. Fechei e voltei a abrir o
site para me certificar de que não estava
a sonhar. E, de facto, era aquilo mesmo.
Pergunto-me, até agora, como pode alguém
publicar um erro tão crasso e vergonhoso
como esse num site de esclarecimento de
dúvidas, pior ainda se tratando de um
site associado a um dicionário, o Dicio!
E agora os meus irmãos moçambicanos
pensam que um ente querido é um morto,
certamente por culpa deste tipo de sites da
Internet.
O que mostra o cúmulo da falta de
conhecimento por parte de quem publicou
tal suposto esclarecimento de dúvida
naquele site, identificada como Flávia
Neves, Professora de Português, é o
facto de ela mesma, tentando explicar o
plural de "ente querido", trazer exemplos
bastante contraditórios, e reveladores de
um autêntico desastre para quem se diz
ser professora de Português. Vejamos os
exemplos, na íntegra, tal como aparecem
no site. Passo a citar: “Entes queridos” é a
forma plural da expressão ente querido.

Exemplos com ente querido: Como lidar
com a perda de um ente querido; Estamos
tentando superar a morte de um ente
querido; A ausência de um ente querido é
sempre dolorosa.
Exemplos com entes queridos: Como
lidar com a perda de entes queridos;
Estamos tentando superar a morte de entes
queridos; A ausência de entes queridos é
sempre dolorosa.” Fim de citação.
Muito bem, vamos agora fazer um
exercício simples: substituir nas frases a
expressão “ente querido” por “falecido”. As
frases seriam: 1- Como lidar com a perda de
um falecido; 2- Estamos tentando superar
a morte de um falecido; 3- A ausência de
um falecido é sempre dolorosa.
Este pequeno exercício revela o quão
absurdo é assumir que “ente querido”
significa “falecido” ou “morto”. Pela lógica,
na frase 1 teríamos como ideia principal
“perder um falecido”, o que não faz sentido
algum. Na frase 2, teríamos o contrasenso “perda de um falecido”, e na frase
3, a “ausência de um falecido”. Ainda que
colocássemos “falecido querido”, as frases
continuariam sem sentido. Isso prova, de
uma vez por todas, que “ente querido”
não significa “falecido”, mas sim “pessoa
querida”.
Há alguns anos, quando a Internet
começou a proliferar no país, certos
professores recusavam-se a receber
trabalhos científicos feitos com base em
consulta de sites da Internet. Só queriam
saber de livros físicos, e que deviam ser
vinculativos e devidamente citados no
trabalho. Hoje compreendo plenamente
de que nos queriam poupar aqueles
professores.
Sites com informação pouco fiável
abundam na Internet, e é óbvio que estão
a prejudicar muita gente, ensinando coisas
absurdas, como é o caso da situação acima
exposta. Por isso o meu apelo é: informese, não corra para o Facebook para
escrever bojardas, quanto mais não seja
para fazer troça de alguém, porque, neste
caso, os que tentaram ridicularizar o PR
acabaram sendo eles os ridículos, ao expor
suas lacunas de conhecimento da língua
portuguesa. Por que não estudam no curso
nocturno?
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Reguladores acusados de ignorar o
consumidor
O
nosso

A

nalistas de diversos sectores consideram que as instituições reguladoras têm desempenhado mal o
seu papel, em virtude de tomarem
decisões de relevo sem ouvir o consumidor,
ignorando os preceitos estabelecidos pela Lei
22/2009 de 28 de Setembro, a Lei de Defesa do
Consumidor. Este posicionamento foi defendido num webinar da Associação Moçambicana de Economistas (AMECON), realizado
na última quinta-feira.
D&F Texto: Quelto Janeiro

Alexandre Bacião, da Pró Consumers, começou por fazer um enquadramento do que entende serem as instituições reguladoras. Defendeu
que são órgãos governamentais com função de
regular serviços de interesse público, tais como
material de construção, alimentação, habitação,
telefonia móvel, entre tantos outros serviços. No
cumprimento da sua função, prosseguiu Bacião,
é fundamental que as mesmas garantam a participação do cidadão, por via de representatividade, nas decisões pertinentes sobre o sector que
regulam.
Para o orador, o direito de participação consiste na audição e consultas prévias em prazo razoável das associações dos consumidores sobre

as medidas que afectam os seus direitos ou interesses, conforme plasmado na Lei 22/2009 de 28
de Setembro.
Depois de lançar as primícias, Bacião avançou para a análise de dois casos concretos, que,
de resto, estão no topo da actualidade nacional.
“Tanto nas indústrias de cimento como nas
telefonias móveis, os reguladores ignoraram totalmente o imperativo legal [de ouvir o consumidor], mostrando, de certa forma, uma afronta
à Lei de Defesa do Consumidor e, consequentemente, um desrespeito ao cliente”, disse Bacião.
Relativamente ao sector do cimento, o orador considera que a entrada em cena da empresa
Dugongo, que pratica preços tidos como baixos,
veio desvendar a desatenção do regulador para
com as cementeiras que há muito operam no
mercado, que manipulavam o preço daquele importante produto a seu bel-prazer. Em reacção
à entrada em cena da Dugongo, as restantes cementeiras escreveram uma carta ao ministro da
Indústria e Comércio, solicitando que este “obrigasse” a nova fábrica a aumentar os seus preços.
Para o representante da Pró-Consumers, apesar de já haver notícias de falência da empresa
Cimento Nacional, “é preciso manter a satisfação dos consumidores, para permitir que os cidadãos possam ter casas condignas”.
Decisão do INCM é desapontadora
Relativamente à medida recentemente anunciada pelo Instituto Nacional das Comunicações

medo é: se três
empresas não conseguem servir ao país
todo - as três empresas têm a quota de
aproximadamente
50% dos moçambicanos - quando ficar apenas uma empresa, o que será de
Moçambique?”

de Moçambique (INCM), que consiste em limitar os bónus atribuídos pelas operadoras de
telefonia móvel, Alexandre Bacião revelou estar
desapontado, por entender que a decisão vai,
em última análise, prejudicar os consumidores
finais.
O INCM alega que a medida visa salvaguardar
o interesse dos consumidores, através da expansão da rede de telefonia móvel para todo o território nacional, o que requer capacidade financeira que, nesta altura, e de acordo com o INCM,
não existe por causa dos bónus “excessivos”.
Para a fonte, é difícil perceber toda essa justificação do INCM num período em que se estimula o uso das tecnologias de informação. “Não
sabemos qual é essa empresa que não está a conseguir lucrar no mercado”, declara Bacião, para
depois lançar a ideia de poder haver um proteccionismo por parte do regulador.
O debate deixou claro que há, da parte das
agremiações de defesa de consumidores, a percepção de que a decisão do INCM contraria
todos os esforços que estão a ser empreendidos
com vista a garantir, por exemplo, o acesso à Internet, numa altura em que as aulas e o trabalho
remoto desempenham um papel fundamental
na prevenção da Covid-19.
“Regulador não tem competência para limitar
bónus”

Fábrica de cimento “Dugongo”

No debate, houve espaço para uma perspectiva económica. Neste contexto, defendeu-se que
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Vista frontal do INCM

o Estado, neste caso através do INCM, deve, na
prossecução dos seus objectivos, garantir que as
empresas, o Governo e os consumidores tenham
os seus interesses protegidos.
Já do ponto de vista jurídico, Uriel Menete
destacou que o INCM não tem a responsabilidade de ditar as tarifas, mas, sim, tem a tarefa de
propor ao Governo as linhas mestras para a determinação das mesmas.
“Os bónus não estão limitados por lei. O regulador não tem competência para o fazer”, vincou
Menete, acrescentando que, antes de tomar quaisquer decisões sobre esta matéria, o INCM devia
ter entrado em coordenação com a autoridade reguladora da concorrência, até por considerar que,
neste caso, o regulador do sector das comunicações não observou a lei da concorrência.

INCM diz ter notado que muitas zonas do país
estão a ficar sem comunicações, essencialmente
as áreas tidas como prioritárias nos termos e condições no acto do licenciamento das empresas de
telecomunicações.
“Um dos problemas constatados é que os operadores sofrem roubos dos painéis solares e as
baterias que alimentam as antenas que estão nas
zonas sem energia”, revelou a fonte, antes de fazer
notar que, devido a problemas de ordem financeira, as operadoras não conseguem repor o material roubado, acabando, assim, por ficar fora do

ar, ao ponto de não poderem transmitir o sinal de
telecomunicações.
Zindonga aponta, igualmente, a questão da
viabilidade como um entrave, sobretudo em algumas zonas onde a dispersão da população não
permite que o uso destas infra-estruturas seja
sustentável. “Há áreas em que os moradores distam 10 quilómetros ou mais uns dos outros, pelo
que fica difícil satisfazer a todos os habitantes
nestas áreas”, esclareceu.
Tal situação leva a que o INCM, por meio do
Fundo do Acesso Universal, tenha que investir
em infra-estruturas, para que possa alcançar a
população que não tem comunicação. Diante de
todo este cenário, o INCM entendeu que a única
forma de aumentar a capacidade financeira das
operadoras e, consequentemente, garantir a tão
almejada cobertura territorial, era impor a prática de preços viáveis, que são 5.5 a 5.6 centavos
por minuto.
“O fornecedor traz-nos agora uma promoção
que dá serviços até 0.3 centavos por minuto e dados entre 0.08 a 0.1 centavo/megabyte, ficamos
assustados. Entretanto, a base que sustenta a tese
do INCM são preços abaixo dos custos. E uma
empresa que fornece preços abaixo dos custos, no
longo prazo esta empresa não vai resistir. O nosso medo é: se três empresas não conseguem servir ao país todo ̶ as três empresas têm a quota
de aproximadamente 50% dos moçambicanos ̶
quando ficar apenas uma empresa, o que será de
Moçambique?”, indagou a fonte, que mais adiante reafirmou que as medidas ora tomadas trarão
mais benefícios e protecção aos moçambicanos.
A Resolução n.º 12/CA/INCM/2021, de 29 de
Junho, que determina que os operadores das telecomunicações não devem aplicar, nas recargas,
bónus superiores a 50% do valor real da recarga,
vai entrar em vigor no dia 28 de Agosto próximo,
de acordo com um comunicado divulgado pelo
INCM na semana passada.

“As empresas têm obrigações”- INCM
Por seu turno, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) disse que, antes
de tomar a decisão de limitar os bónus fornecidos
pelas empresas de telefonia móvel, consultou os
três fornecedores de sinal de telefonia móvel em
Moçambique, nomeadamente Tmcel, Vodacom e
Movitel, e garante que os mesmos perceberam o
posicionamento daquela instituição.
Para o representante do INCM, Joaquim Zindonga, a instituição tomou medidas associadas
à sua função como reguladora. Lembrou que,
aquando do respectivo licenciamento, as empresas de telecomunicações, nos termos e condições
de cada uma delas, assumiram obrigações de satisfazer a necessidade do consumidor, sendo que
uma delas é garantir a cobertura do território nacional, ou seja, as empresas de telecomunicações
são obrigadas a levar a comunicação até às zonas
mais afastadas das cidades.
No âmbito do seu trabalho de inspecção, o

13

Uriel Menete

14

INSS

DOSSIERS & FACTOS

26 de Julho de 2021 SEGUNDA-FEIRA

NA CIDADE DE MAPUTO

PCA do INSS encoraja funcionários a tomar
vacina contra Covid-19

O

Presidente do Conselho de
Administração (PCA) do
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), Kabir
Fahar Ibrahimo, exortou os funcionários da instituição a aderirem, em massa e sem nenhum receio, ao processo de
vacinação de prevenção contra a doença
da Covid-19, como a melhor via para se
protegerem do seu efeito contagioso.

pela qual”, disse, “todos os funcionários são encorajados a tomar a vacina, uma vez que assim procedendo estarão a imunizar os seus organismos para que o coronavírus não tenha
espaço de manobra dentro deles ou que cause mortes”.
O responsável desdramatizou algumas especulações que
pairam sobre as vacinas, de modo generalizado, entre as quais

a de que elas trazem efeitos colaterais após a sua administração, alguns até irreversíveis, o que não corresponde à verdade,
porque todos os países estão na mesma luta de Moçambique,
cientificamente aprovada, que é de salvar as pessoas.
O processo de vacinação no INSS compreenderá diferentes fases, sempre em consonância com o plano governamental,
sendo que os funcionários que tomaram a primeira dose esta
semana completarão a outra na segunda semana de Agosto
próximo.

D&F Cortesia: INSS
O PCA do INSS falava aos funcionários dos Serviços
Centrais e da Delegação do INSS da Cidade de Maputo, após
tomar a sua primeira dose de vacina, na passada quarta-feira,
21 de Julho, no âmbito do esforço do Governo visando erradicar a pandemia no seio da sociedade moçambicana, incluindo os funcionários.
Ainda de acordo com Kabir Ibrahimo, a especulação e o
receio à volta das vacinas não irão contribuir em nada, em
termos de erradicação da pandemia, mas sim a consciência
de que todos devemos ser vacinados, dentro do plano estabelecido pelo Governo, para que o nosso país esteja livre deste
mal, que está a afectar quase todos os sectores da vida. “Razão

Funcionários do INSS encorajados a tomar vacina contra a Covid-19

EM NAMPULA

Trabalhadores do ramo da segurança privada encorajados
a usar plataforma M-Contribuição

A

Delegação Provincial do Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS) de Nampula está a persuadir os trabalhadores das empresas
do ramo da segurança privada a recorrerem
à plataforma M-Contribuição (Minha Contribuição, Meu Benefício) para aceder aos
serviços prestados por esta instituição, como
medida para evitar a propagação da pandemia da Covid-19, que está a assolar o país e
o mundo.

A ferramenta permite ainda que os beneficiários elaborem e façam o acompanhamento dos
diversos requerimentos submetidos ao INSS.
O INSS pretende que os trabalhadores das
empresas do ramo da segurança dominem todos
os aspectos sobre a legislação vigente em matéria
de segurança social, sobretudo na componente
de direitos e deveres, assim como conhecerem os

seus benefícios pelo desconto feito para o Sistema
de Segurança Social.
É neste contexto em que, durante a sensibilização, os técnicos da delegação provincial do INSS
sublinham a necessidade de que os trabalhadores
adiram à plataforma M-Contribuição, visto que
é através desta inovação tecnológica que podem
fiscalizar, em tempo real, as suas contribuições.

D&F Cortesia: INSS

Para o efeito, brigadas constituídas por técnicos do INSS têm estado a realizar palestras nas
empresas daquele ramo de actividade, consciencializando os seus trabalhadores no sentido de
utilizarem a plataforma M-Contribuição, em vez
de se deslocarem aos balcões de atendimento do
INSS para obter qualquer serviço. O contacto com
o balcão do INSS só pode ser feito como último
recurso.
Através da plataforma M-Contribuição, os trabalhadores podem consultar a situação contributiva na segurança social a qualquer hora e lugar,
de forma rápida, eficaz e segura, através de meios
electrónicos de comunicação, nomeadamente
computador, tablet e telefone.

O balcão do INSS só pode ser aderido como último recurso
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A SINUOSA LENDA DA “PONTE DO DIABO”

Namavi: onde “seres sobrenaturais”
controlam a navegabilidade
Número de mortes subiu para 13

N

a última terça-feira, 20 de Julho, o
país foi abalado pela trágica notícia da morte de mais de uma dezena de pessoas em Cabo Delgado,
desta feita não vítimas de ataques terroristas,
mas de um naufrágio. O acidente aconteceu
na zona de Namavi, quando a embarcação,
denominada Mujaka, seguia em direcção à
Ilha do Ibo, ida do porto de Pemba. Depoimentos que nos chegam de Cabo Delgado dão
conta de que Namavi é uma zona controlada
por “forças sobrenaturais”, às quais é preciso
“dar alguma coisa” para garantir uma “passagem tranquila”.
D&F Texto: Quelto Janeiro

A estória é sinistra e capaz de deixar até o mais corajoso
dos seres com cabelos eriçados. Namavi, ou Nunnumwana
para os locais, é conhecido como “ponte do diabo”, tal é o perigo que representa para quem navega por aquelas águas. Trata-se um mar aberto em que as ondas gigantes são uma constante, o que é suficiente para pôr qualquer um em sentido.
À isso, adicionam-se detalhes assombrosos. Segundo revelam nossas fontes naquela região, a zona está sob alçada de
“seres sobrenaturais”, que, supostamente, ditam as condições
de navegabilidade. O sucesso ou não de qualquer embarcação
depende do bom humor das referidas “forças sobrenaturais”,
que controlam aquelas águas como insurgentes controlam
Mocímboa da Praia.
Assim, dizem nossas fontes, a única forma de garantir
“águas mansas” é que os viajantes juntem algumas oferendas
– essencialmente víveres e valores monetários – para que sejam atirados ao mar em plena viagem. “É uma forma de pedir
bênção e protecção”, asseguram os locais.
Quando não observado este protocolo, as viagens tornam-se turbulentas, podendo, em certas ocasiões, resultar em
mortes. As embarcações são “sacudidas” por todos os lados.

“Passamos
mal, ondas que
atingiam três a quatro metros de altura quase que nos
cobriam. Ficamos todos molhados, porque as gigantes ondas
quebravam-se sobre
Mujaka”

As ondas gigantes vêm de frente e de trás, da esquerda e da
direita, não deixam espaço para manobra.
Há, aliás, indicações de que a mesma embarcação que
agora naufragou passou por “maus bocados” em Junho último, tudo porque os viajantes – governantes e jornalistas que
iam testemunhar a celebração dos 260 anos de elevação da
Ilha do Ibo à categoria de vila – não quiseram oferecer holocaustos aos seres que governam aquelas águas.
“Passamos mal, ondas que atingiam três a quatro metros
de altura quase que nos cobriam. Ficamos todos molhados,
porque as gigantes ondas quebravam-se sobre Mujaka”, narra
uma fonte que participou da referida viagem.
O mito por trás dos frequentes naufrágios na “ponte do
diabo” é sobejamente conhecido pelos ilhéus, que procuram
obedecer aos mandamentos. O problema coloca-se, sobretudo, quando os viajantes são forasteiros e, portanto, ignorantes
das leis impostas pelos seres que dominam aquela porção marítima. É que, regra geral, a tripulação do Mujaka evita anunciar o “evangelho” aos visitantes, para não causar pânico.

Não se sabe se o naufrágio do dia 20 de Julho tem ou não
a assinatura dos “seres sobrenaturais”. O certo é que o mesmo
resultou na morte imediata de 12 pessoas. Entretanto, na última sexta-feira, o administrador da Ilha do Ibo, Issa Tarmamad,
anunciou que um dos 14 sobreviventes tinha sucumbido, subindo o total de mortes para 13.
A embarcação, que para além de pessoas transportava
produtos alimentares do Programa Mundial da Alimentação
para famílias afectadas pelo terrorismo, partira de Pemba às 03
horas de madrugada, violando as regras das autoridades marítimas, que impõem que as viagens só podem iniciar depois
das 05 horas.
"O transportador violou algumas normas de segurança
marítima, porque carregou pessoas sem o uso dos meios de
segurança marítima que são os coletes salva-vidas e largou a
ancora antes da hora recomendada que são as 05 horas para
sair a qualquer destino", disse Tauacale Avelino, administrador
marítimo de Pemba
No princípio deste ano, ocorreu, na mesma zona, outro
naufrágio, envolvendo uma embarcação que carregava deslocados fugidos de Palma, depois do ataque terrorista do dia 24
de Março, no qual perderam vida seis pessoas.

A maioria das embarcações usadas são artesanais
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APESAR DO TERRORISMO

Aumentam pedidos de concessões
mineiras em Cabo Delgado

U

ma pesquisa levada a cabo pelo
Centro de Integridade Pública
(CIP) questiona os donos (indivíduos e empresas) de licenças de
exploração mineira em Cabo Delgado, que
tendem a aumentar mesmo com terrorismo
que assola a província há cerca de quatro
anos. “Pedidos de Concessões Mineiras aumentam à medida que intensifica o conflito
armado em Cabo Delgado: Quem são os senhores das licenças de exploração mineira em
Cabo Delgado?” – é o título do estudo.
D&F Texto: Quelto Janeiro

O relatório da investigação começa por explicar que a transparência da propriedade beneficiária (de licenças de exploração mineira)
é relevante, não só para a prestação de contas,
mas também para que os moçambicanos, verdadeiros donos dos recursos naturais no país,
conheçam quem detém as companhias que
exploram esses recursos e quem, em última
instância, se beneficia das actividades dessas
companhias.
Uma outra motivação, segundo o estudo,
relaciona-se ao facto de, em alguns casos, os
beneficiários legais das concessões mineiras (os

que constam dos documentos de constituição
legal da empresa) não coincidirem com os beneficiários efectivos (os que realmente disponibilizaram o capital para o investimento).
Ademais, a investigação explica que a divulgação dessas informações é um imperativo
da Iniciativa de Transparência da Indústria
Extractiva (ITIE), organismo internacional
do qual Moçambique é membro. Embora seja
obrigatório, o estudo revela que o país não publica os donos de licenças de exploração mineira, com destaque para Cabo Delgado.
“Passados oito anos desde o início da fase
piloto, e um ano após o prazo para a publicação, Moçambique continua sem fazer a publicação, conforme definido no roteiro (rodmap)
da propriedade beneficiária divulgado pela
ITIE Moçambique. Numa análise aos nove relatórios da ITIE para Moçambique, constata-se
que apenas no quinto (5º), referente ao exercício de 2012 e no sexto (6º), referente aos exercícios de 2013 e 2014, existe alguma informação
sobre a propriedade beneficiária. No entanto, o
Secretariado Internacional da ITIE considerou
a informação divulgada nestes dois relatórios
como não sendo da propriedade beneficiária.
Do sétimo (7º) ao nono (9º) relatório, houve
um retrocesso. Não foram mais publicadas informações sobre a propriedade beneficiária”,

Tudo indica que há quem esteja a tirar dividendos da guerra

relata o estudo.
Ainda assim, o estudo mostra que as licenças de exploração em Cado Delgado têm vindo a aumentar nos últimos anos, mesmo com
o terrorismo. “Dados do cadastro mineiro de
Cabo Delgado mostram que, em 14 anos, de
1992 a 2016, ano anterior ao início do conflito armado na província, foram atribuídas 67
licenças de concessão mineira naquela província, isto é, em média foram atribuídas cerca de
cinco licenças por ano. No entanto, de 2017 a
Fevereiro de 2021, após o início do conflito armado, em apenas quatro anos foram atribuídas
46 licenças, isto é, 68 por cento acima das licenças atribuídas em 14 anos, numa média de
12 licenças por ano. Era expectável que com
o conflito armado, que se pode estender por
toda a província, houvesse uma redução dos
pedidos de concessões mineiras, isso seguindo
a lógica de um investidor racional que reduz
os seus investimentos quando as incertezas,
principalmente a guerra, aumentam. No entanto, os dados mostram uma situação completamente diferente em Cabo Delgado”, expõe
o estudo.
Para elucidar o problema, o pesquisador
diz ter recorrido ao Boletim da República no
202, III série, de 21 de Outubro de 2019, o investigador do CIP constatou, por exemplo, que
a empresa Nairoto Resources Holding é uma
sociedade constituída sob as leis da República
das Maurícias, e representada em Moçambique
por Victoria Rumbidzai Sande. Para o investigador, a falta de mais informação sobre os beneficiários, em situações como a descrita acima, “suscita dúvidas sobre quem na verdade se
beneficia dos recursos explorados na província, principalmente quando o registo da mesma é numa jurisdição considerada como sendo
um paraíso fiscal, como são as Maurícias”.
Em conclusão, o estudo revela que os maiores beneficiários finais das concessões mineiras em Cabo Delgado são indivíduos que não
são identificáveis através dos registos públicos
existentes em Moçambique.
“A análise identifica indícios de ocultação
deliberada dos beneficiários legais das concessões mineiras nesta província. A ocultação é
feita, ou através das sociedades anónimas, ou
por empresas registadas no estrangeiro, e em
alguns casos em países considerados paraísos
fiscais”, observou o pesquisador.
Como recomendação, o CIP apela ao Governo a obrigatoriedade de publicação da informação sobre a propriedade beneficiária das
concessões mineiras, desde legal até efectiva,
através da introdução, na legislação nacional,
de instrumentos legais que possam obrigar os
titulares a proceder em conformidade. CARTA
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Covid-19: Província de Maputo sem camas
para internamento

A

província de Maputo está
a procura de soluções para
fazer face a incapacidade
de internamento de pacientes com a covid-19.

O director provincial de Saúde, em Maputo, Daniel Chemane, diz que já foram identificados potenciais locais que poderão passar
a acolher os doentes.
“ Temos por todos os distritos algumas enfermarias destinadas para estes doentes. Estamos em discussão com o nível central para o
reforço de pessoal e apoio de parceiros para a
apetrechamento”, disse.
Neste momento a província de Maputo já
ultrapassou a sua capacidade de internamento de doentes com 47 pacientes internados,
contra a capacidade instalada de quarenta
camas.
Este domingo, o ministro da saúde voltou

a sublinhar a situação crítica que se vive nesta província. "A capacidade de internamento
na província de Maputo foi ultrapassada e
está acima de 100% e, nas outras províncias,

embora a capacidade de internamento esteja
ainda abaixo de 70%, devemos entender que o
nível diário de admissões nos hospitais é muito alto", declarou o ministro. DW

Armindo Tiago, ministro da saúde

Matola seleccionada para integrar cidades universais
tola, Calisto Cossa, disse que o município
para acabar com o HIV/SIDA
compromete-se a seguir os objectivos do

A

cidade da Matola foi seleccionada para integrar o projecto das cidades universais,
na via rápida para acabar
com o HIV/Sida.

Para a materialização do projecto, o Conselho Municipal da Matola assinou esta terça-feira um memorando com a Associação
Internacional de Provedores de Cuidados
relacionados ao HIV/Sida (IAPAC).
A directora regional da IAPAC para a
África Austral, Yolanda Manuel, disse que
na mais de 350 cidades, onde o projecto opera, mostra-se uma redução significativa dos
índices de contaminação pelo Hiv/(Sida.

Por seu turno o edil da cidade da Ma-

projecto na luta contra o HIV/Sida. (RM)

Calisto Cossa, presidente do Município da Matola

Jovem queima marido com caril quente em Moamba

U

ma jovem, de 25 anos, encontra-se, desde quinta-feira (22),
sob custódia das autoridades
policiais no distrito de Moamba, província de Maputo, indiciada de
queimar o marido com caril quente.

A mulher teria arremessado uma panela com
caril contra o marido por motivos passionais.
A vítima contraiu ferimentos graves, tendo sido
encaminhado para uma unidade sanitária local.
As autoridades policiais reportaram, igualmente, a detenção de um indivíduo, de 24 anos,
indiciado de furto de material de construção numa

residência no bairro Eduardo Mondlane, no posto administrativo de Ressano Garcia, também na
Moamba.
Carmínia Leite, porta-voz do Comando da
Polícia da República de Moçambique (PRM), na
província de Maputo, indicou que o furto envolve
outros dois jovens ora foragidos. Notícias

SEGUNDA-FEIRA

26 de Julho de 2021

DOSSIERS & FACTOS

NACIONAL

19

NA TOMADA DE POSSE DO CONSELHO DE DIRECÇÃO

Luísa Celma Meque exige nova dinâmica
na gestão de desastres

F

oram empossados, na semana
finda, 14 membros do Conselho de Direcção do Instituto
Nacional de Gestão e Redução
do Risco de Desastres (INGD). A cerimónia de tomada de posse foi dirigida
pela presidente, Luísa Celma Meque,
que desafiou os empossados a dinamizarem a gestão de desastres no país.
D&F Texto: Dossiers & Factos
Luísa Celma Meque explicou, na ocasião, que o acto
se enquadra na resposta que a instituição tem que dar aos
desafios de dinamização da gestão de desastres, da recuperação sustentável e construção da resiliência humana,
infra-estrutural e dos ecossistemas. Como tal, disse a presidente, os quadros ora empossados deverão exercer um
papel “crucial” na redução do risco de desastres e na assistência humanitária às vítimas.
A responsável, que quer um maior envolvimento dos
Comités Locais de Gestão de Riscos na mitigação dos
eventos extremos, reconhece as dificuldades derivadas da
conjuntura económica e da pandemia da Covid-19, mas
desafia os membros do Conselho de Direcção a arregaçarem as mangas com vista a encontrar “melhores alternativas para ultrapassar a situação”.
Aos empossados, que garante terem sido seleccionados “criteriosamente”, Luísa Celma Meque exigiu “profissionalismo, rigor, saber estar e fazer e responsabilidade
condizente com as novas tarefas”.
Criado em finais do ano passado, através do Decreto
Presidencial n.º 41/2020 de 28 de Dezembro, o INGD é
a entidade coordenadora de gestão e redução do risco de
desastres em Moçambique, e substituiu o extinto Instituto
Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

Eis a lista dos quadros empossados
Rita de Almeida – Directora Nacional de Planificação e Cooperação
Teresa Custódio Pinto – Directora Nacional de
Administração e Finanças
Ana Cristina Manuel – Directora Nacional do
Centro Nacional Operativo de Emergência
César Tembe – Director Nacional da Divisão de
Prevenção e Mitigação
Paulo Tomás – Director Nacional da Divisão de
Desenvolvimento das Zonas Áridas e Semi-áridas
Adelto Chambela – Director do Gabinete de Salvaguardas Sociais e Ambientais
Leovigildo Marcos – Director Nacional da Divisão de Coordenação da Reconstrução Pós-Desastres

Germano Amado – Director do Gabinete de Comunicação e Imagem
Óscar Codilac do Rosário – Director do Gabinete
de Auditoria e Controle Interno
António Beleza – Director Nacional Adjunto do
Centro Nacional Operativo de Emergência
Nelma Pereira de Oliveira - Directora Nacional
Adjunta da Divisão de Prevenção e Mitigação
Olga Morar – Directora Nacional Adjunta da
Divisão de Desenvolvimento das Zonas Áridas e
Semi-áridas
Ilídio Cambula – Director Nacional Adjunto da Divisão de Coordenação da Reconstrução
Pós-Desastres
Fernando Mangove - Chefe do Departamento Autónomo de Recursos Humanos

Empossados foram desafiados a estar à altura das novas funções

Comunidade Gambiana apoia vítimas
do terrorismo

O

Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de
Desastres (INGD) recebeu
da Comunidade Gambiana residente em Moçambique produtos alimentares e não alimentares para
apoiar as vítimas do terrorismo que
grassa na província de Cabo Delgado.
D&F Texto: INGD

Trata-se de cerca de 1.5 tonelada de farinha de milho e roupa diversa, que foram
entregues ao INGD pelo cônsul honorário

Momento da entrega dos donativos

da República da Gâmbia, Ceesay Suwaibou,
que, na ocasião, referiu que o apoio resulta
da contribuição dos membros daquela agremiação, em resposta ao apelo do Governo de
Moçambique.
Por sua vez, Luisa Celma Meque agradeceu
ao governo da Gâmbia por ter respondido ao
apelo do executivo moçambicano e garantiu
que os bens irão minimizar o sofrimento das
populações afectadas pela violência armada.
O donativo da Comunidade Gambiana
junta-se às mais de 600 toneladas de produtos
alimentares que, nos próximos dias, chegarão
a Cabo Delgado para reforçar a assistência
comunitária. INGD

20

NACIONAL

DOSSIERS & FACTOS

26 de Julho de 2021 SEGUNDA-FEIRA

ELEIÇÕES NA CÂMARA DO COMÉRCIO DE MOÇAMBIQUE

Lista “C” acusa Comissão Eleitoral de
“jogar sujo”

A

s eleições na Câmara do Comércio de Moçambique ainda
prometem fazer correr muita
tinta. Acusada de ser mentora
de um alegado esquema fraudulento, que
entretanto ditou a suspensão do pleito que
estava previsto para o passado dia 21 de Julho, a lista “C” atira-se contra a Comissão
Eleitoral, a quem acusa de criar “confusão”
como forma de dar tempo à lista apoiada
pela actual direcção da Câmara.
D&F Texto: Arão Nualane

Suspeitas de uma alegada fraude levaram a
que a Mesa da Assembleia Geral da Câmara do
Comércio de Moçambique (CCM) suspendesse
as eleições, que deveriam ter tido lugar no dia
21 de Julho. A alegada fraude é atribuída à lista
“C”, acusada de “comprar votos” de mais de 100
empresas que, ao que se diz, sequer têm as quotas
em dia, facto que, estatutariamente, as impede de
votar.
Em reacção à esta acusação, uma fonte da
lista liderada por Álvaro Massingue disse ao
Dossiers & Factos que são falsas as alegações de
fraude eleitoral, garantido que toda a “confusão”
foi montada pela Comissão Eleitoral para
atrasar o processo, como forma de “dar tempo”
a lista apoiada pela actual direcção para que se
“organize”. De acordo com a mesma fonte, a lista

que conta com o apoio da actual direcção é a “B”,
encabeçada por Arlindo Duarte.
A lista “C” assume apenas haver empresas
sem quotas em dia que passaram cheques para
apoiar Álvaro Massingue, mas entende que tal
acto não configura fraude e, para isso, baseia-se
nos estatutos, que não indicam que receber ou
dar dinheiro para apoiar um candidato significa
comprar votos.
Antes pelo contrário, a lista acusada de
fraude aponta o dedo à Comissão Eleitoral,
por, alegadamente, ter criado uma confusão
para dar tempo à lista “B”, a que, supostamente,
goza de simpatia da actual direcção da Câmara
de Comércio, liderada por Julião Dimande.
Sublinha a nossa fonte que foi a lista “B” que,
apercebendo-se de que não tinha condições para
vencer, pediu para que o período de pagamento
de quotas fosse prorrogado, o que não foi aceite,
“daí que criaram este barulho todo, decidindo
adiar o evento, como forma de ter mais tempo
para reunir os requisitos, atrasando os que
tinham trabalhado e conseguido o maior número
de votos”.
Voltando a questão da suposta compra de
votos, a fonte diz que a Comissão Eleitoral
também acusa a lista “C” de “usar” empresas
“fantasmas”. Sendo assim, “quem é que criou
essas empresas fantasmas, fomos nós ou eles?”,
questiona a fonte, que está convicta de que a
Comissão Eleitoral quer “fazer a cama” a Álvaro
Massingue.
Igualmente, faz notar que o actual vicepresidente da Câmara, que é líder da lista “B”,
interfere nos processos, pelo que, segundo suas
palavras, se está numa situação em que o jogador

Álvaro Massingue, candidato pela lista “C”

Julião Dimande, actual presidente da CCM

é árbitro ao mesmo tempo.
De acordo com a lista C, a direcção actual
faz de tudo para perpetuar-se no poder e uma
das tácticas é manipular o processo eleitoral. A
nossa fonte lamenta que a presidente da mesa
da assembleia geral, a antiga primeira ministra,
Luísa Diogo, tenha supostamente entrado
naquilo a que chama “jogo sujo”, manchando a
própria reputação.

A lista “C”
assume
apenas
haver empresas sem
quotas em dia que
passaram
cheques
para apoiar Álvaro
Massingue,
mas
entende que tal acto
não configura fraude
e, para isso, baseia-se
nos estatutos, que não
indicam que receber ou
dar dinheiro para apoiar
um candidato significa
comprar votos.
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CNAF afronta decreto presidencial e
descarta testes da Covid-19

E

m clara violação do protocolo sanitário, que pode ser entendida como
uma afronta ao decreto presidencial
n.º 50/2021, que revê as medidas para
a contenção da propagação da pandemia da
Covid-19, a Comissão Nacional de Árbitros
de Futebol (CNAF) teima em ignorar a realização dos testes da Covid-19. Mas esta é só a
ponta de iceberg de uma instituição envolta
em polémicas, que incluem até “compra” de
nomeações por parte dos árbitros.
D&F Texto: Amad Canda

Está estabelecido que, antes dos habituais testes de
aptidão física, os árbitros de futebol devem ser submetidos ao despiste da Covid-19. Ainda assim, ontem, 26
de Julho, foram realizados testes de aptidão física na
cidade da Beira, província de Sofala, envolvendo juízes que não passaram pelo teste da Covid-19, não se
sabendo, portanto, se estão ou não infectados. Parte
desses juízes apitou jogos da décima segunda jornada
da maior prova do futebol nacional – o Moçambola.
Este episódio acontece uma semana depois de a Secretaria de Estado do Desporto, através do inspector-geral do desporto, Sidónio Chavisse, ter abortado acto
similar no Estádio Nacional do Zimpeto, na cidade de
Maputo, abrangendo os árbitros da zona sul do país.
Na capital provincial de Sofala, a CNAF terá, aparentemente, conseguido “fintar” a Secretaria de Estado
do Desporto, violando, deste modo, o protocolo sanitário. Questionado sobre este assunto, o presidente
da agremiação, José Norberto dos Santos, disse que
não era a pessoa indicada para falar, remetendo-nos à
Comissão Provincial de Árbitros de Futebol de Sofala
(COPAF).
“Não sei dizer, porque não estou na Beira. É melhor perguntar ao presidente da Associação Provincial
de Sofala, ele é que estava a coordernar lá”, disse José
Norberto, que, entretanto, assegurou que “todas as associações provinciais têm teste da Covid-19”.
Dossiers & Factos sabe, contudo, que a CNAF enviou um instrutor físico à cidade da Beira para orientar
a actividade e, ao que apuramos, o próprio enviado da
CNAF não tinha realizado o despiste da Covid-19.
Já em relação ao teste cooper abortado na capital
do país, o timoneiro da CNAF alegou que a instituição
não tinha conhecimento de que os testes de aptidão
física estavam condicionados à realização do teste da
Covid-19. “Não tínhamos informação. O decreto entrou em vigor à meia-noite de sábado, e nós tínhamos
marcado os testes para sábado”, justificou.
Sabe-se, no entanto, que já os anteriores decretos
tinham deixado claro que a retoma das competições
é condicionada à realização de “testes regulares” da
Covid-19.

dos restantes intervenientes do Moçambola, nomeadamente atletas, dirigentes e os próprios árbitros.
Mas por que razão isso acontece? Fontes fidedignas
garantem que é tudo parte de uma estratégia que visa
afastar os árbitros da cidade e província de Maputo,
que são, aparentemente, os mais dotados sob ponto de
vista técnico. De acordo com nossas fontes, os árbitros
desta parcela do país são “inconvenientes” para a actual
direcção da CNAF, por, alegadamente, não serem “manipuláveis”, mas a isso voltaremos mais adiante.
As mesmas fontes fazem notar que até os testes de
aptidão física são usados como “meio de exclusão” na
província e cidade de Maputo. “Em Maputo eles “apertam” com o objectivo de te fazer reprovar. Nas zonas
centro e norte os testes são muito leves”, revelou uma
figura próxima à CNAF.
Árbitros pagam para realizar testes
Constam-nos igualmente que os “homens do apito”
pagam pela realização dos testes de aptidão física, facto
que, de acordo com nossas fontes, viola os estatutos da
CNAF. Garantem fontes do Dossiers & Factos que cada
árbitro desembolsa uma taxa de 1600 meticais, valor
que é enviado, via mpesa, para a conta do secretário da
Comissão Técnica da CNAF, Célio Pereira.
Instado a reagir às acusações que lhe são imputadas,
Pereira, que está na CNAF há mais de 15 anos, não quis
comentar, alegando que “telefonicamente, não presto
esse tipo de declarações”. Perante a nossa insistência,
reiterou que era preciso que o contactássemos “pessoalmente”, porque “é assim que se faz reportagem”.
Comissão Técnica acusada de receber “encomendas”
A dado passo, referimos, neste artigo, que os árbitros de Maputo são tidos como “inconvenientes” pela
CNAF. Quem não tem esse rótulo – de inconveniente
– são os juízes das zonas centro e norte do país, que, de
acordo com as nossas fontes, entregam “oferendas” aos
membros da Comissão Técnica para garantir nomeação para dirigir partidas de futebol.

Dossiers & Factos sabe que, na manhã deste domingo, 25 de Julho, o próprio presidente da Comissão
deslocou-se ao bairro de Zimpeto, onde estavam hospedados os árbitros Dino Andrade e Albino Muchanga, que vieram a Maputo para dirigir o confronto entre
o Incomáti de Xinavane e Ferroviário de Nacala, que
terminou empatado (1-1).
Alfredo Sitoe alegou que o encontro com os referidos árbitros visava transmitir “dicas” para que “não
estragassem o jogo”. Todavia, nossas fontes asseguram
que o dirigente foi buscar uma “encomenda” supostamente trazida da província de Teto pelo árbitro Dino
Andrade, que, lembre-se, não foi submetido ao despiste da Covid-19. De resto, entre a equipa que dirigiu o
duelo entre os “açucareiros” e os “locomotivas de Nacala”, apenas Domingos Machava, da província de Maputo, foi testado.
Dossiers & Factos contactou o presidente da Comissão Técnica da CNAF, que confirmou o encontro
com os Dino Andrade e Albino Muchanga, mas desdramatizou o facto. “Sou o presidente da Comissão
Técnica, falo com todos os árbitros”, disse.
Direcção da CNAF contestada

A Comissão Nacional de Árbitros de Futebol está
em polvorosa. Há indicação de que os “homens do
apito” estão insatisfeitos com a direcção, que dizem ser
“incompetente”. O presidente José Norberto, que nunca
foi árbitro, é acusado de não entender as inquietações
dos juízes e de deixar que os seus assessores – Célio
Pereira e Alfredo Sitoe – criem desmandos no seio da
agremiação.
Com experiências de dirigismo no Desportivo de
Maputo, Matchedje e na Associação de Futebol da
Cidade de Maputo, José Norberto foi nomeado presidente da CNAF em Janeiro de 2020, tendo substituído
Acácio Victor.
Dossiers & Factos sabe que os árbitros já transmitiram suas inquietações à Federação Moçambicana de
Futebol, mas ao que tudo indica, ainda não tiveram
resposta.

Só os árbitros de Maputo realizam teste da Covid-19
Informações em nossa posse indicam que já se tornou habitual a não realização de testes da Covid-19 no
país, sendo que apenas os juízes da capital do país são
submetidos à este importante mecanismo de prevenção da pandemia. Nas restantes províncias, os “homens
do apito” têm “luz verde” para apitar jogos sem passar
pelo despiste da Covid-19, colocando em causa a saúde

Verdade desportiva pode estar comprometida
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Obedes Lobadias: O poeta que declama
contra a trivialidade

O

bedes Lobadias manipula a palavra como bem lhe apetece, e é
através desse poder que faz o retrato de uma sociedade manipulada, virada pelo avesso. Na escrita do poeta,
a poesia e a prosa convergem e ambas procuram exteriorizar o mundo ideal, no qual a
moral e a ética seguem sendo o baluarte das
sociedades.

D&F Texto: Quelto Janeiro

“Fechamos os livros, abrimos mais as cervejas.
Povoamos os ginásios e abandonamos as igrejas.
Mas quais igrejas? Estas mesmas com finalidades
tributárias? Que nos ensinam que a fé se deposita
em contas bancárias?”
Resume-se neste excerto a forma como Obedes
Lobadias avalia a sociedade actual, em constante
decadência ética. Uma decadência que talvez tenha
seu início na educação, que, partindo de casa, se reflecte depois noutros pormenores. Tal é o caso do
gosto pela leitura, que se vai perdendo a um ritmo
frenético. Os jovens, observa o poeta, parecem preferir goles de cerveja a um mar de conhecimento.
Do mesmo modo, dão primazia à beleza exterior, negligenciado a da alma, daí haver uma corrida desenfreada aos ginásios, em busca do “corpo
perfeito” e, simultaneamente, um afastamento cada
vez mais evidente dos cultos religiosos. Mas o poeta é um crítico suficientemente equilibrado para
perceber que talvez os religiosos contribuam pouco para reter os fiéis, por transformarem os templos em centros comerciais. Serão vendedores do
templo?
“Este poema é nosso, porque escrevi este texto
na companhia de amigos. A espinha dorsal deste
texto é a nossa forma de ser e estar como ser humanos. A partir deste texto, muita gente começou
a alimentar o gosto pela leitura. Recordo-me que,
uma vez, uma jovem me abordou dizendo que a
partir deste texto ela passou a valorizar a leitura e
também a valorizar os nossos artistas”, disse.
Co-autor das antologias “Leveza da Alma; Entre o Samba, o Fado e a Poesia”,“Em Todos os Ritmos da Poesia” e “Todos Tons da Poesia”, o poeta
tem, aos 26 anos de idade, um currículo de encher
o olho e reconhecido dentro e fora de portas. Em
2016, figurou na lista dos melhores novos poetas
africanos.
Além de encantar poetizando, Lobadias também
actuou no filme Pequeno Escritor, de Júlio Silva.
Lobadias escreve outros géneros textuais e é um
dos melhores declamadores da nossa praça. A sua
relação com os palcos ia de vento em popa, mas a
pandemia forçou uma dolorosa separação.
“Eu próprio cancelei alguns contratos e eventos.
Praticamente, todos os planos tiveram que ser reinventados, mas não digo isso como vítima, porque,
em meio à pandemia, conseguimos realizar um
concurso que juntou mais de 20 declamadores, no
qual ganhou um poeta da província de Inhambane,
e outros dois da cidade de Maputo”, disse.

Aliás, todo o período de interrupção, devido ao
estado de calamidade pública tem sido de criatividade artística, um período de concepção de novas
ideias, de pensamentos.
“Dizer que um artista deve ficar em casa é complicado, porque a casa do artista é o palco”, confessa
o poeta, que, apesar de tudo, entende que se pode
tirar proveito dos momentos de dificuldades, uma
vez que, para si, os desafios são ingredientes que
ajudam os artistas a projectarem-se além da ilusão
que a vida mostra. Aliás, a sua vida é disso exemplo:
um constante exercício de superação.
“Apesar de ter tido empresas, marcas que já me
apoiaram, nunca relaxei. Sempre consegui fazer as
coisas em meio às dificuldades”, lembra o escritor,
que alimenta o sonho de declamar desde a infância, quando os pais, frequentemente, levavam livros
para casa, e também os professores, que também o
estimulavam bastante a estudar.
Lobadias é natural da cidade de Quelimane,
onde, em 2011, apresentou um projecto de criação
do jornal “Pensar Lógico”, na Biblioteca Ponto de
Encontro, ideia que foi imediatamente aceite pela
direcção da biblioteca.
Escrevendo para o jornal, também foi correspondente da Deutsche Welle (DW), em 2013. Mas
o bichinho da poesia o conduziu até à capital do
país, onde brilhou, de tal sorte que conquistou um
espaço num programa de televisão. É na cidade de
Maputo que o nosso entrevistado disse ter encontrado o horizonte de oportunidades para galvanizar
o talento e a missão de transmitir alegria através de
versos que tem guardado na mente.

“A espinha dorsal deste texto é
a nossa forma de ser
e estar como ser humanos. A partir deste,
muita gente começou
a alimentar o gosto
pela leitura. Recordo-me que, uma vez, uma
jovem me abordou
dizendo que a partir
deste texto ela passou
a valorizar a leitura e
também a valorizar os
nossos artistas”

A poesia de Lobadias retrata o amor e as incongruências da nossa sociedade
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NTERNACIONAL

ELEIÇÕES EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Segunda volta prevista para 08
de Agosto

D

ados
provisórios
divulgados recentemente pela Comissão
Eleitoral
Nacional (CEN) indicam que
Guilherme Posser da Costa, que
teve 20,75% dos votos (16.829
votos), irá à segunda volta do
escrutínio, previsto para 08 de
Agosto do ano em curso, com
Carlos Vila Nova (apoiado pela
Acção Democrática Independente, oposição), que venceu as
eleições, com 39,47% dos votos
(32.022 votos), escreve o jornal
Minuto ao Minuto.
O órgão avança que um total
de 19 candidatos disputaram o
cargo de presidente da república.
Horas depois de divulgados os
resultados, várias candidaturas
queixaram-se
de
fraude,
particularmente a candidatura
de Delfim Neves, presidente
da
Assembleia
Nacional
(parlamento são-tomense), que
denunciou o desaparecimento
de cerca de 4.500 votos expressos
nas urnas.
Informações publicadas dão
conta que Guilherme Posser da
Costa, segundo candidato mais
votado nas eleições presidenciais
de São Tomé e Príncipe,
concorda com a recontagem
dos votos pedida por outros
concorrentes, para “permitir que
as coisas sejam completamente
esclarecidas”.
“Concordo
com
uma
recontagem dos votos. Concordo
por uma simples razão: eu não
quero ir para uma segunda volta

com qualquer tipo de suspeição,
eu não me sentiria confortável
estando numa segunda volta
com suspeitas de os resultados
terem sido fraudados por uma
ou outra candidatura, ou por
quem quer que seja”, disse
Guilherme Posser da Costa,
citado pelo jornal Minuto ao
Minuto.
“Com algum sentido de
Estado que eu tenho e porque
os meus votos foram legítimos,
eu quero ser o presidente da
República Democrática de
São Tomé e Príncipe limpo de
qualquer tipo de suspeitas de
fraude”, disse Posser da Costa,
advogado, de 67 anos, e antigo
primeiro-ministro.
De acordo com o Minuto
ao Minuto, para Posser da
Costa, estas eleições foram
“aparentemente
tranquilas”,
mas,
havendo
suspeição,
concorda que “haja uma
recontagem dos votos, para que
fique tudo claro, para o bem da
consolidação da democracia”.
Ainda de acordo com o Minuto
ao Minuto, também o candidato
mais votado já questionou os
resultados conhecidos até agora,
depois de ter afirmado que,
pelas informações de que a sua
candidatura dispunha durante
a contagem de votos, teria sido
eleito à primeira volta.
A
Comissão
Eleitoral
Nacional (CEN) ainda não se
pronunciou sobre todas estas
contestações surgidas depois
da publicação dos resultados
provisórios.

GARGANTA FUNDA
O dono da bola nunca foi um bom
jogador

Garganta é “madoda” láaa do tempo
da independência. Aliás, Garganta
esteve no Estádio da Machava, no dia 25
de Junho, viu Samora a entregar geral,
viu Samora a falar do Moçambique
novo que queria construir juntamente
com o seu povo. Naquele tempo, tempo
de carência, em que faltava tudo, não
tínhamos uma série de coisas para
nos divertirmos, mas éramos felizes,
honestos e verdadeiros. Na brincadeira
da bola, o dono da bola era muito
valorizado e protegido. Aliás, era o tipo
mais importante da peladinha, apesar
de não jogar nada. Para além de ser o
primeiro a ser escolhido ou o primeiro
a escolher, ele tinha a prerrogativa
de, no meio do jogo, poder mudar as
regras, e era injusto. Mas bom, a malta
queria continuar a peladinha, por isso
nos submetíamos àquela injustiça.
Aquilo era na brincadeira. Na vida real,
Samora Machel ensinou seus dirigentes
a moverem-se e se identificarem com o
povo. Infelizmente, algumas coisas se
perderam neste processo de transição
do socialismo para o capitalismo. No
socialismo, a igualdade impera, mas
também impera a vontade do Estado,
este é o senhor e dono dos destinos. No
capitalismo, o Estado é apenas o regulador
e os que estão no mercado partem
todos em igualdade de circunstâncias.
O comportamento do “dono da bola”,
que muda as regras no meio da peleja,
para proteger a si ou a uma das equipas
(a sua, claro), é logo posto em causa,
até porque, diferente do socialismo, no
capitalismo, as pessoas falam, discutem
e até contestam. A maior virtude de um
dirigente é ter claramente a noção de
que está a trabalhar para o povo, está a
trabalhar para criar melhores condições
para o seu povo. Quando o dirigente
perde isto do seu ponto de fuga, ele está
claramente a andar perigosamente em
contramão e, nesse momento, só ele é
que sabe para quem está a trabalhar.
Mas o seu patrão claramente deixou
de ser o povo. Garganta não percebe o
que está a acontecer na tal reguladora
das telefonias, porque a força com
que se agarram para tirar os bónus do
“povo” é incrível. Usam todo o tipo de
argumentos, que não convencem nem
a uma criancinha, e Garganta chegou
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a ouvir que “haaaa, é que são só 50 mil
pessoas que usam esse bónus de mil”. Se
são só essas 50 mil pessoas, o que tanto
incomoda e tira sono à reguladora? De
repente, toda a gente tem um “xerifinho”
na barriga, mas esquece a reguladora que
o tal xerife tem chancela do ocidente, não
é qualquer um que afronta um sistema!
Então, se você não tem rei na barriga
como xerife, futseka, deixa os megas do
povo. Acha mesmo a reguladora que é
normal 10 Gigabytes acabarem em seis
horas? Mas isso acontece na azulinha e
isso a reguladora não regula, porque o
povo tem que sofrer, espremido até ao
sufoco.
Quando a ignorância roça o
boçalismo
Garganta não sabia que o facto de
não ter um certificado da 12.ª classe
é um pressuposto para, a priori, ser
catalogado incapaz. Está a acontecer ao
político Galiza Matos Jr. Desde que se
tornou administrador de um distrito,
sofre ataques que consubstanciam
bullying por parte de um grupinho de
pessoas bem identificadas, por sinal.
Garganta não sabe se Galiza tem ou não
tem certificado, mas o que Garganta
sabe é que quando se fala deste “puto”,
fala-se de alguém em quem os mais
novos deviam, em algum momento,
se inspirar, pois ele tem um percurso
de vida impressionante, que não vale
a pena estar aqui a detalhar. É um
facto que não é herdeiro de nada, aliás,
herdou uma boa educação por parte
do seu pai, que foi alguém igualmente
respeitado, e tudo o que conseguiu foi
testemunhado por todos. Trabalhou para
tal, e Garganta não pode deixar de se
solidarizar com Galiza Matos Jr. Avante,
o caminho é para frente. É um facto que
os melhores filhos deste país não têm o
grau de licenciatura. Samora, Chissano,
Guebuza e tantos outros abdicaram
de títulos por uma causa, e isto nunca
deve ser posto em causa. Mas, enfim,
força! E continue com o bom trabalho,
Sr. Administrador! “Sem” licenciatura
nem certificados da décima e décima
segunda, o senhor administrador tem
mais postura que os tais licenciados sem
norte nem sul, em termos de identidade
política. Se achares melhor, tente pedir
demissão do cargo, para vermos quem
irá assumir isso. Poxa páh!

