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Vergamo-nos a uma centenária que
ainda lê jornais
Conhecemos a Vovó Nely em 2017.
Foi seu sobrinho, um antigo combatente, de nome Lopes Tembe, que
apresentou a Vovó Nely ao director
deste Jornal. Ambos ficaram encantados, mas ela estava particularmente feliz por ter ficado a saber que seu
sobrinho conhecia profundamente
o Jornal, de que ela já era leitora
assídua.
Pouco tempo depois, a convite da
avó, estava o Director do Jornal em
casa dela. Na altura, Vovó Nely, como
é carinhosamente tratada, tinha 97
anos de idade. Sim, isso mesmo: nove
décadas mais sete anos de vida.
Nesse encontro, fluiu uma conversa que durou aproximadamente duas
horas. Estávamos em número reduzido naquele lindo apartamento, localizado num dos bairros chiques da
capital Maputo.
Na casa, apenas o Director Editorial deste Jornal e ela. Imaginem,
com 97 anos de idade, antes da conversa, perguntou se podia servir
água, sumo ou uma fruta.
Este foi o primeiro acto dela que
nos encantou, porque quem vai conversar com uma anciã, como era (e é)
o caso dela, dificilmente espera encontrar uma pessoa tão prestativa e
tão diligente no atendimento. Mais
surpreendidos ainda ficámos quando Vovó Nely, mesmo com a idade
acima descrita, ficou ela no lugar de
jornalista, colocando perguntas interessantes sobre o Jornal. Quis saber
quem era o dono, como é que surgiu a
ideia de criar um Jornal, onde é que
buscamos as informações para a publicação, entre outras curiosidades.
Na verdade, foi ela quem dominou
aquelas horas de conversa, colocan-

do perguntas, mas também respondendo com muita precisão àquelas
que nós colocávamos.
Na ocasião, Vovó Nely também se
foi lembrando dos diversos momentos de sua vida, incluindo os tempos
de sua mocidade.
Como podemos depreender, não
é fácil descrever as estórias de Vovó
Nely, porque, apesar de ela própria
conseguir descrever os diferentes
momentos da vida, o que é bom, a nós
o que mais nos marca é a capacidade
de memória que ela tem e a forma genial com que conversa, usando duas
línguas, uma oficial e outra local,
português e ronga, respectivamente.
Ter esta anciã, que é uma verdadeira biblioteca viva, é, sem dúvidas,
uma grande bênção, não somente
para a família da Vovó Nely, mas
também para toda a sociedade moçambicana, porque não são muitas
as pessoas que atingem um século
de vida com uma capacidade intelectual como a dela.
Vejamos: Vovó Nely já está com um
século de vida, mas ainda lê livros e
jornais físicos da praça, sabe discutir
temas, e até dá sua opinião sobre este
e aquele caso publicado nos jornais.
Em suma, fala vivamente de aspectos do quotidiano da nossa sociedade, como se fosse ainda uma pessoa
de 50 ou 60 anos de idade.
É, para nós, e acreditamos que
para muitos, impressionante a capacidade de memória que Vovó Nely
ainda possui. A prova disso é que ela
tem em mente os números de telefones dos filhos dela, incluindo de vários netos, e não faz qualquer esforço
para se lembrar, é como se estivessem tatuados no cérebro.

Num outro dia que voltamos a
manter contacto com Vovó Nely, ela
deu-nos, por emprestado, já no final
da conversa, um livro de sua autoria,
com título "Mahanhela", que significa
convivência.
Com os seus 100 anos de vida, esta
anciã ainda se lembra de vários momentos, incluindo os que passou na
escola primária, podendo falar da
porrada que recebeu por causa da
tabuada.
Julgamos que este é o momento
de a família, assim como a sociedade
em geral, sobretudo os jovens, buscarem a experiência de vida e o saber
da história real desta que é, tal como
já referimos, uma verdadeira biblioteca viva.
Os jovens estudantes, e não só,
podem, querendo e havendo condições, aproveitar ouvir histórias junto da Vovó Nely, relacionadas com o
desenvolvimento ou mudanças dos
bairros de Maputo, ou mesmo sobre
a PIDE, de que tanto tem pavor, mas
também sobre a ligação dela com as
diferentes figuras políticas do nosso
país.
Assumimos aqui que, eventualmente, não tenhamos conseguido
trazer o essencial sobre a Vovó Nely,
porque, afinal de contas, apenas temos pouco menos que a metade da
idade dela e tudo o que temos sobre
Vovó Nely é somente a admiração em
vários sentidos.
Bem-haja Vovó Nely! Nesta data,
nós nos vergamos perante a ti: continue com muita força, saúde, e não se
canse de transmitir esse mar de saber que está em si acumulado. Viva
mais Vovó Nely!
serodiotouo@gmail.com
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CASO ADEM

Director-geral do FIPAG defende o
Conselho de Administração
E os trabalhadores dizem que foi “domado”

O

director-geral
do
Fundo de Investimento e Património
do Abastecimento
de Água (FIPAG), contactado
há semanas pelo Dossiers &
Factos, pronunciou-se em torno da suposta gestão danosa na
Águas da Região de Maputo, denunciada pelos trabalhadores,
mas o gestor máximo do FIPAG
desdramatiza o cenário das denúncias feitas pelos colaboradores, e que foram aqui publicadas
na edição passada. Mesmo reconhecendo que o FIPAG é o accionista maioritário, com 73%,
e cedente da empresa, Victor
Tauacale diz que o FIPAG não
pode interferir nas decisões da
ADEM, por esta ter uma “gestão
autónoma”.
Texto: Serôdio Towo

D&F Fotos: Albino Mahumana

Na nossa edição passada (387),
publicámos uma notícia dando
conta da indignação dos trabalhadores da empresa Águas da Região
de Maputo (ADEM), que, segundo eles, desde que foi nomeado
novo o Conselho de Administração, a empresa está a conhecer
uma gestão supostamente danosa,
pelo que, insatisfeitos com o cenário, os trabalhadores fizeram uma
carta de “pedido de socorro” ao di-

rector-geral do FIPAG. A carta em
referência foi posta a circular por
e-mail, e foi enviada com o conhecimento do ministro das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, João Machatine.
Entre vários pontos, a referida carta denuncia um suposto
despesismo na ADEM, feito por
via do aumento de direcções e departamentos, que, na opinião dos
trabalhadores, servem apenas para
acomodar “pessoas próximas” ao

Conselho de Administração, não
trazendo qualquer mais-valia para
a instituição. Em busca de mais
reacções, depois das colhidas junto
ao PCA da ADEM, o Dossiers &
Factos entrevistou o director-geral
do FIPAG, Victor Tauacale, e este
entende não haver problemas na
gestão da ADEM.
Alguns dos factos apontados
De acordo com os trabalhadores, antes da entrada do novo Con-

selho de Administração, a empresa
tinha 10 direcções, número que
agora aumentou para 12, havendo até à data da carta, mais outras
duas por criar; enquanto isso, os
departamentos passaram de 15
para 28, o que suscita questionamentos por parte da massa laboral.
“Qual é a razão de tanta pressa, se estamos em fase de transição? Qual é a razão de aumentar
custos com nomeações e invenções de departamentos, quando os

trabalhadores devem esperar pelo
aumento salarial anual? Afinal de
contas a empresa tem dinheiro!”,
lê-se na referida carta.
Sobre essas acções, que a massa laboral diz serem contrárias às
recomendações de contenção de
custos dadas pelo Conselho Fiscal,
sobretudo em tempos de pande-

mia, Victor Tauacale, mesmo reconhecendo que o FIPAG é accionista maioritário e cedente da Águas
da Região de Maputo, com 73%
de acções (os restantes 27% são
detidos pelo grupo MAZI), assume que a ADEM tem uma gestão
autónoma, pelo que “o FIPAG não
pode interferir muito”.

“A ADEM, no seu processo de
gestão, toma as suas decisões em
termos de custos com o pessoal,
operação, energia, etc. É claro que
nós temos os nossos mecanismos
de controlo, que são as auditorias à
ADEM”, disse o director-geral.
De acordo com Victor Tauacale, foi com o objectivo de garantir
uma “gestão cada vez mais criteriosa” que a ADEM passou a ser uma
sociedade comercial. Mas, ainda
assim, os funcionários consideram
que o novo Conselho de Administração conduz a empresa para uma
situação de “falência técnica”.
“Não estamos contra as nomeações, estamos a defender a
sustentabilidade da empresa, que
está tecnicamente falida e com
uma massa salarial insustentável.
Onde vamos buscar dinheiro para
pagar a tantos chefes o salário, telefone, viaturas e combustível, neste
momento de crise?”
Por sua vez, o director-geral do
FIPAG não vê motivos de preocupação, e garante: “até ao momento,
não nos parece que questões de
custos com o pessoal possam perigar o normal funcionamento da
instituição”.

Continua na Pag 04

Director do semanário “Dossier & Factos”
O prestigiado jornal, dirigido por V. Exa., publicou, no
passado dia 26 de Outubro de
2020, uma extensa reportagem com o título “Polémica na
Águas da Região de Maputo:
Trabalhadores acusam Conselho de Administração de gestão danosa”.
A determinado passo da reportagem, é citado Pedro Paulino, director-geral do FIPAG,
como tendo recebido o email
dos referidos trabalhadores.

Ora, eu, Pedro Paulino,
deixei de ser Director-Geral do
FIPAG, desde 07 de Fevereiro
de 2020, pelo que não faz sentido algum ter sido o email endereçado a mim.
Gostaria que ficasse claro
que, não só não recebi o referido email, como nunca fui contactado pelo semanário “Dossiers & Factos” para comentar
o que quer que fosse sobre este
assunto.
Nesta conformidade, e

ao abrigo do artigo 33 da Lei
18/91, de 10 de Agosto (Lei da
Imprensa), solicito a publicação desta minha carta na próxima edição do jornal, no mesmo lugar e com igual destaque
do artigo publicado na edição
de 26 de Outubro último.
Melhores comprimentos
Pedro Paulino
Antigo Director-Geral do
FIPAG

Errata
Na nossa edição número 387 publicámos uma notícia com o título
“Trabalhadores acusam Conselho de
Administração de gestão danosa”. Ao
longo do texto, referimo-nos, erradamente, ao nome de Pedro Paulino como Director-Geral do FIPAG.
Na verdade, Pedro Paulino deixou de

exercer o cargo em Fevereiro de 2020,
sendo que o actual Director-Geral da
instituição é Victor Tauacale. Pelo erro
e prováveis transtornos causados à figura de Pedro Pulino, o Dossiers &
Factos apresenta o pedido de desculpas a si, e o mesmo pedido é extensivo
aos nossos estimados leitores.
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Sobre a viatura descartada pelo PCA
Lembre-se que no rol das
acusações feitas contra o Conselho de Administração consta
que o actual PCA decidiu trocar
a viatura deixada pelo anterior
PCA, José Ferrete. A viatura em
causa havia sido adquirida há
sensivelmente um ano e meio,
e os trabalhadores dizem que o
novo PCA descartou a mesma,
adquirindo outra que custou
acima do dobro do preço da anterior. Ademais, acrescentam os
funcionários, o carro anterior já
nem sequer serve aos interesses
da ADEM, estando agora à disposição de um quadro do FIPAG.
Neste capítulo, Victor Tauacale volta a referir que a ADEM
é autónoma e que decisões deste tipo são tomadas em sede da
assembleia-geral. Acrescentou
que os trabalhadores não têm
motivos para reclamar da aludida viatura, porque a mesma foi
adquirida por via de leasing e o
tempo de cobrança pelo banco
ainda não foi cumprido, pelo que
a viatura não pertence à ADEM.
No entanto, não explicou se o
compromisso de pagamento foi
transferido da ADEM para o FIPAG ou não.
Tal como explica Tauacale,
“o Conselho de Administração
faz a proposta, e, em sede da
assembleia-geral, eles aprovam.
Portanto, eu acredito que eles
aprovaram na base de um estudo minucioso das contas, estudo
financeiro, assim como dos custos. Seguramente, eles tomaram
essa decisão com base nisso tudo
e avançaram para a compra da
viatura, e podiam ter decidido
comprar duas ou três viaturas, de

“

ram por aí. Conforme noticiámos na edição passada, fazendo
referência à carta-denúncia, o
novo Conselho de Administração gastou 16 milhões de meticais na aquisição de duas viaturas, para igual número de
administradores.
A prova oral que “iludiu” os
trabalhadores
Reina desilusão no seio dos
trabalhadores da ADEM. Consta que, aquando da entrada do
actual director-geral do FIPAG,
aqueles tinham esperança de ver
resolvidas as inquietações que
ora levantam, ligadas à actual
gestão da ADEM. A crença em
Victor Tauacale cresceu quando
este organizou uma reunião com
os órgãos directivos da ADEM,
que ficou conhecida como “prova oral”.
Do referido encontro, Tauacale colocou perguntas que provocaram tensão no seio do Conselho de Administração, porque,
segundo nossas fontes, as mesmas espelhavam parte dos graves
problemas de gestão existentes
na ADEM, pelo que os trabalhadores celebraram a chegada de
um director-geral “sério”, sobre
o qual depositavam muita confiança, mas agora dizem que esta
confiança foi traída, e que o DG
do FIPAG passou, supostamente,
a apadrinhar actos irregulares do
actual Conselho de Administração da ADEM.
Mesmo com esta explicação,
há um dado que fica omisso. É
que o director-geral do FIPAG
não referiu que ele próprio é o

O Conselho de Administração faz a
proposta, e, em sede da assembleiageral, eles aprovam. Portanto, eu
acredito que eles aprovaram na
base de um estudo minucioso das
contas, estudo financeiro, assim
como dos custos. Seguramente,
eles tomaram essa decisão com
base nisso tudo e avançaram para
a compra da viatura, e podiam
ter decidido comprar duas ou
três viaturas, de acordo com as
necessidades que eles têm.

acordo com as necessidades que
eles têm”.

presidente da assembleia-geral,
e que o seu voto de qualidade é
determinante para a aprovação

desse tipo de acções.
Em relação ao destino dado
à viatura do PCA anterior, Tauacale explicou: “essa viatura veio
para cá (FIPAG), no âmbito de
um acordo que temos com a
ADEM. Nós entregámos um
carro de campo a eles, e nós recebemos a viatura que está em
causa, e foi entregue ao director
do gabinete jurídico, que não tinha viatura”.
Esta justificação do director-geral não convence aos denunciantes, que sustentam que uma
viatura é património da sociedade e não pode ser partilhada ou
cedida sem o consentimento dos
accionistas, em sede de Conselho
de Administração e depois da
assembleia-geral.
A justificação do DG do FIPAG, de que esta instituição
entregou um carro de campo à
ADEM, também causa estranheza aos funcionários, que explicam que a viatura que a ADEM
entregou ao FIPAG é de tracção
às quatro rodas e, por conseguinte, podia andar em qualquer terreno. Aliás, o anterior PCA usava
a mesma para fazer-se ao campo,
sem quaisquer sobressaltos.

Lembre-se que os gastos com
a aquisição de viaturas não pa-

Continua na próxima edição

Eis as 17 perguntas da referida
prova oral:
1- Como é feito o tratamento de água, controlo da água
para que não seja distribuída com cheiro?
2- Como estamos em termos de produtos químicos?
3- Por que não temos o stock mínimo?
4- Existe um plano de manutenção das adutoras? Se sim, é
cumprido?
5- Qual é a periodicidade de lavagem das adutoras?
6- Por que existe discrepância entre as leituras e a cobrança?
7- Qual é o nível de perdas?
8- Qual é o nível real da cobrança?
9- Qual é o procedimento de corte e de comunicação ao
cliente?
10- Por que os preços unitários do sulfato de alumínio são
3 vezes mais caros que o preço anterior?
11- Como são feitas as aquisições dos químicos?
12- Por que a ADM não consegue pagar o consumo de
energia?
13- Por que demoram no pagamento do salário?
14- Qual é a estratégia da DRH?
15- Expliquem o plano de recuperação da dívida;
16- Qual é a situação dos pré-pagos?
17- Como é gerido o orçamento?
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CC NÃO SE REÚNE HÁ MAIS DE UM ANO

Situação gera indignação nos “camaradas”

H

á murmúrios na
Frelimo por conta
da não realização
da reunião do Comité Central do partido. Inicialmente prevista para Março
deste ano, a sessão daquele órgão foi cancelada por conta da
Covid-19. Volvidos sete meses,
continua sem data, situação que
está a causar indignação no seio
dos camaradas, que entendem
não haver razões claras para
continuar a adiá-la.
D&F Texto: Serôdio Towo

Inicialmente previsto para
decorrer entre os dias 20 e 22
de Março do ano em curso, o
Comité Central do Partido Frelimo acabou por ser cancelado
devido à pandemia da Covid-19.
O ano caminha a passos largos
para o fim e ainda não há data
para a reunião daquele que é o
órgão máximo do partido entre
os congressos. Uma boa franja
dos militantes da Frelimo está
indignada com a não realização
do CC, e diz não encontrar motivos para tal.
Desculpa da Covid-19 perdeu
força
A sessão do Comité Central
do partido do “batuque e maçaroca” foi adiada pela Comissão
Política em Março deste ano,
numa decisão que, até onde se
sabe, se enquadrava no espírito
de prevenção e combate à pandemia do coronavírus, que causou pânico e impôs nova forma
de estar em todo o mundo. Nessa altura, ainda não tinha sido
decretado o primeiro período de
estado de emergência, que iniciou a 1 de Abril.
De Abril até esta parte passam já sete meses, e do estado de
emergência – que foi renovado
por quatro ocasiões – passamos
para o estado de calamidade pública. O decreto presidencial sobre o estado de emergência proibia aglomerações de pessoas, e
este factor foi usado como justificação para a não convocação
da sessão do Comité Central.
Se no princípio os camaradas
viam a decisão com bons olhos,
a dada altura a situação mudou
de figura, sobretudo quando
outros órgãos (do partido e do
Estado) se puseram a fazer reuniões concorridas e em espaços
fechados. Militantes do partido
no poder lembram que a plenária da Assembleia da República,
que tem 250 deputados (número superior aos 230 membros

do Comité Central) tem estado
a reunir-se normalmente. Por
outro lado, fazem menção, por
exemplo, ao facto de a Organização da Juventude Moçambi-

“

Secretariado do Comité Central,
por sinal alargada aos secretários
dos comités provinciais e outros
quadros.
Ainda na semana passada,

A última sessão do
Comité Central do partido
que governa desde a
independência nacional
teve lugar em Maio do
ano passado. Este ano o
órgão corre risco de não
se reunir, algo que nunca
aconteceu na liderança dos
presidentes honorários
Joaquim Chissano e
Armando Guebuza.

cana (OJM), braço juvenil da
Frelimo, ter estado reunido na
sua IV Sessão Extraordinária do

decorreu, na cidade de Maputo, a XI Reunião das Autarquias
Locais, encontro que contou

com a participação de aproximadamente 300 pessoas, portanto, mais 70 que os membros
do Comité Central. Para além
disso, destacam os camaradas,
os conselhos coordenadores e
outro tipo de encontros ministeriais têm estado a decorrer sem
sobressaltos.

siers & Factos que Filipe Nyusi,
o presidente do partido, está a
ser mal assessorado. A situação,
descrita pelos próprios membros
do partido como “insustentável”,
promete dar muito que falar nos
próximos tempos.

“Camaradas” preocupados
com o passado e futuro

De acordo com os estatutos,
o Comité Central é o órgão que
“garante a realização da política do partido a todos os níveis,
toma as principais opções políticas e define os ajustamentos
necessários à correcta e eficaz
actuação do partido, de acordo
com a evolução da realidade nacional e internacional, nos diversos domínios”.
O Comité Central, que é o
órgão máximo do Partido Frelimo, no intervalo entre os congressos (que acontecem de cinco
em cinco anos), “reúne-se ordinariamente uma vez por ano,
por convocação da Comissão
Política (que é dirigida pelo presidente do partido) ”, estabelece
o artigo 72 dos estatutos.
A última sessão do Comité
Central do partido que governa
desde a independência nacional teve lugar em Maio do ano
passado. Este ano o órgão corre
risco de não se reunir, algo que
nunca aconteceu na liderança dos presidentes honorários
Joaquim Chissano e Armando
Guebuza.

Diante de todos os elementos
acima arrolados, os membros do
partido dizem não haver motivos para que o Comité Central
não se realize. Mas o que os deixa realmente preocupados é o
facto de ainda não ter sido analisado o desempenho daquela formação política no que ao ano de
2019 diz respeito.
Segundo apurámos, há uma
sede enorme de apreciar as acções do partido do ano passado,
que até foi marcado pelos bons
resultados, quer para as presidenciais quer para as legislativas
e para as inéditas eleições para
governadores. Por outro lado, os
“camaradas” entendem ter chegado o momento para que o partido inicie o debate sobre a revitalização dos órgãos internos.
Nesta altura, quadros seniores do partido estão “saturados”
com a não realização da sessão
do Comité Central e soltam
murmúrios nos bastidores. Alguns chegaram a dizer ao Dos-

O que dizem os estatutos
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CASO JOSINA MACHEL

Defesa de Licuco denuncia “tentativa de
condicionar a justiça”

O

caso “Josina Machel”, em que a filha
de Samora Moisés
Machel acusa seu
ex-namorado de agressão, voltou a estar em voga nas últimas
semanas, com as redes sociais
a serem “inundadas” de mensagens exigindo a condenação
de Rofino Licuco. A defesa do
empresário entende tratar-se
de uma campanha visando “influenciar a decisão do Tribunal”
e condena o envolvimento de
organizações “que se dizem” defensoras de direitos humanos.

supostos movimentos de defesa
de direitos humanos a promoverem campanhas ilegais e de violação de direitos humanos”.
“Nem estou nas redes sociais”
O Dossiers & Factos ouviu
também um dos advogados de
Josina Machel, Abdul Carimo
Issa, mas este não se quis alongar
sobre o assunto. Disse que nada
tem que ver com a suposta tentativa de condicionar a decisão
do Tribunal, e sublinhou: “não
faço comentários sobre o que se
diz nas redes sociais, até porque
nem ando nas redes sociais.”
Abdul Carimo Issa, que é
juiz de carreira, acrescentou
que, recorrendo ao Tribunal
Supremo, apenas exerceu o seu
direito como advogado, e, neste
momento, espera “tranquilamente que a justiça seja feita”.

D&F Texto: Redacção

Condenado em primeira
instância por alegada agressão
à Josina Machel (que perdeu
parcialmente a visão), Rofino
Licuco recorreu da sentença e
foi considerado inocente pelo
Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo. Não satisfeita, Josina
Machel interpôs um recurso ao
Tribunal Supremo. Ainda não se
sabe quando é que aquele órgão
irá pronunciar-se, mas, nas redes sociais, há uma onda de pedidos de condenação de Licuco.
“Este é Rofino Licuco, o ho-

Josina Machel, filha do casal Samora e Graça Machel
No twitter, a conta do “Kulhuka Movement” escreve: “o
julgamento é contra a mulher, o
julgamento é contra nós”.
Com hashtag #justiçaparajosina, a campanha é liderada por
algumas organizações da socie-

Rofino Licuco, ex-namorado de Josina Machel
mem que está a manipular a Justiça moçambicana para se safar”,
lê-se na página “Justice For All
Women” no Facebook.
Outro internauta escreve: “o
rosto de um perpetrador de violência baseada no género não é
de um monstro assustador das
profundezas do inferno. Este é
Rofino Licuco, esta é a cara de
um perpetrador da violência baseada no género”.

dade civil, que, em teoria, defendem os direitos humanos. A
própria Josina Machel não tem
poupado esforços na partilha,
pelo menos na sua página do
Instagram, de mensagens que
fazem um retrato diabólico de
Rofino Licuco.
Amnistia Internacional não
fica atrás
Em geral, as mensagens di-

fundidas pelas redes sociais
exigem a condenação de Rofino
Licuco. Os autores das mesmas,
na maioria organizações da sociedade civil, demonstram não
ter dúvidas de que o ex-namorado de Josina Machel é culpado,
não obstante ter sido inocentado pelo Tribunal de recurso. O
movimento tende a crescer, e até
a Amnistia Internacional (AI)
decidiu entrar em cena, para
militar a favor da filha do casal
Samora e Graça Machel.
Em comunicado, aquele organismo protesta contra o que
diz ser “negação de justiça à militante dos direitos da mulher
moçambicana, Josina Machel,
que ficou cega de um olho no
ataque do seu então companheiro, Rofino Licuco, em Outubro de 2015”, lê-se no referido
comunicado.
“É absolutamente uma caricatura de justiça que Josina
Machel esteja ainda à espera de
justiça, cinco anos depois de ter
sido brutalmente agredida, num
caso claro de violência de género”, disse a directora da AI para
África Oriental e Meridional,
Deprose Muchena.
Defesa de Licuco promete
accionar mecanismos legais
O Dossiers & Factos contactou a defesa de Rofino Licuco para saber que interpretação
faz do movimento que exige a
condenação do seu constituinte.
Salvador Kamate, um dos ad-

vogados de Licuco, fala de uma
campanha para condicionar a
decisão do Tribunal de última
instância.
“Nós entendemos que havia
uma campanha tentando condicionar a decisão do Tribunal
Supremo”, começou por dizer
Kamate, antes de acrescentar
que estão a ser violados direitos
do seu constituinte: “como pode
imaginar, todos esses pronunciamentos são uma clara violação ao princípio da presunção
de inocência. Estão também a
ser violados direitos de imagem
e direitos de personalidade”.
Diante da situação, o advogado diz que não vai ficar de
braços cruzados. Mesmo sem
especificar, Kamate garante que
vai “accionar medidas legais
previstas no nosso ordenamento
jurídico, visando estancar essas
ilegalidades”.
Apesar disso, a defesa de Rofino Licuco diz acreditar que o
Tribunal Supremo não se vai
deixar influenciar por este movimento e que vai decidir de
forma “imparcial e legal”. Questionado sobre o que seria decidir de forma imparcial e legal,
o advogado disse que é “chegar
à verdade que os próprios autos
revelam, que é a inocência do
nosso constituinte”.
De resto, segundo fez entender Kamate, a defesa de Licuco
não se assusta perante a “campanha” ora em curso, mas assume
que os autores surpreendem.
“O que nos espanta é que são

A terceira será de vez
O caso da alegada agressão à
Josina Machel é de 2015. Josina
Machel apontou Rofino Licuco,
na altura seu namorado, como
tendo sido o autor da mesma,
versão que seria confirmada, em
2017, pelo Tribunal Judicial do
Distrito Municipal Kampfumo.
“Nestes termos, os juízes
deste Tribunal acordam em condenar o então réu Rofino Licuco, com os melhores sinais nos
autos, a uma pena de 3 anos e 4
meses de prisão maior e 6 meses de multa, à taxa diária de
157.60, 00 meticais, pena esta
que, nos termos do artigo 98, do
n.º 4 do Código Penal, se suspende a sua execução na condição de pagamento da quantia de
200.579.919,33 MT à vítima, no
prazo de 30 dias”, determinou o
Tribunal.
Esta sentença condenatória
foi revogada em Junho deste
ano, pela II Secção Criminal de
Recurso do Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo, que alegou
“dúvida insanável”. “Nestes termos, os juízes desembargadores
desta secção, dando provimento
ao recurso interposto, revogam
a decisão do Tribunal de primeira instância, absolvendo o
réu dos crimes de que foi acusado, deixando-o em paz e em
liberdade”.
Como se sabe, Josina Machel
interpôs recurso ao Tribunal Supremo. Porque irrecorríveis suas
decisões, sabe-se que a terceira
(decisão) será de vez.
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Engenharia do amor (4)
D&F

*Cristina, a amiga da onça
Quando as duas encontraram-se no interior do recinto da universidade, concretamente no centro social, Cristina tira da patuá o
seu iPhone que continha imagens
do Miko aos beijos e abraços com
a Krisalina.
- Poxa vida! Não é possível,
Miko com minha própria irmã?
Ainda por cima minha gémea,
meu sangue gémeo? Devo estar a
devanear.
Krisvalda embravecia-se enquanto os seus olhos fixavam-se
de forma trêmula nas imagens,
afinal das contas, Krisalina e Krisvalda são irmãs gémeas muito bonitas, de corpos que são verdadeiras obras de arte, chamativas em
público, que podem paralisar o
trânsito.
Enquanto Krisvalda lacrimejava, Cristina ria-se interiormente
dela. Faltavam apenas cinco minutos para o início do teste, numa
situação em que Krisvalda já estava fora de si por causa do que acabara de ver, porém Cristina dá-lhe
forças (falsas) no sentido de esquecer aquelas fotos.
- Acalme-se amiga, acalme-se,
eu bem te falei para esqueceres o
Miko, ele é humilde e bonito sim,
teve ciúmes por causa do seu colega sim, mas para de viver um falso
romance com ele, faz tempo que
anda com a Krisalina, sua própria
irmã, repito, irmã, eu que não tinha coragem de te revelar esse segredo, alegando que tu cismarias
que eu é que estaria a escangalhar
a vossa relação. Contudo, aqui
está a prova, mas ok, amiga, vá
para sala de aulas, o teste já deve
ter iniciado.
Sem mais longas, Krisvalda
levantou-se, mas vencida no seu
coração. Ao entrar na sala, já em
atraso de cinco minutos, foi directamente ao seu lugar, o teste já
havia sido colocado por cima da
carteira, pelo seu professor. Em-

Mateus Licusse | mlicusse@gmail.com

bora ela havia se preparado para o
fazer, fê-lo no meio de muita atravanca, cambulhada e divagação.
Findo a avaliação, apesar das
desavenças, Miko envia mensagem a perguntar se ela havia terminado o teste, tendo Krisvalda
replicado que sim.
Espero-te na paragem, respondeu Miko.
Tempo mais tarde, o episódio
se repete, Krisvalda de novo na
boleia do Mark x, mas desta vez
Cristina seguia-os por trás, para
acreditar que os seus planos surtiriam efeitos desejados. O carro chega e para, Krisvalda abre a
porta, enquanto tira o primeiro
pé (o esquerdo),
Miko se enfurece
e com a palma da
sua mão bate forte
no capô da viatura
enquanto dizia ao
condutor:
- Para aí, quem
é o senhor em relação á minha namorada? Tu andas
com a minha madame? Perguntou
Miko
(enquanto Krisvalda saía
preocupada para
agarrar e amaina-lo).
Enquanto
munhecava-o, eis
que Miko empurra
e ela vai de costas,
volta a levantar-se, tenta agarrar o
Miko em forma de
amplexo e simultaneamente tentando o beijar à força,
mas ele a empurra novamente. É
quando o jovem
do Marx x delibera
retirar-se do carro para amansar a
situação.
- Jovem, acalme-se, não tenho

sequer um tostão de amor com a
sua namorada, somos apenas colegas de turma, respondeu Bud,
enquanto Cristina já havia chegado ao local e filma o cenário, escondida no interior da sua viatura
feita uma paparazzi.
- Não tens nada, né? Retrucou
Miko, enquanto lançava bofetada
na face do Bud. Krisvalda levanta-se de novo e tenta separar, mas
sem sucesso.
É quando a Cristina sai do carro e aproxima-se. Ao arriar, segura
o Miko e espaventamente beija-o,
mesmo que foi a força.
Krisvalda fica estupefacta com
o que vê.
Publicidade

- Cristina, o que é isso?!! Não
estou a acreditar no que estou a
ver, devo estar a devanear, afaste-se dele já (enquanto a separava
do Miko), sua traidora, sua falsa,
amiga da onça é o que és.
- Haaa, sim, namorada da onça
é o que és, tu namoras com o Bud
sim, já faz tempo, afirma Cristina,
num tom de quem fala com tanta
afoiteza.
- O quê? Tu estás louca ou o
quê? Eu com a Krisvalda, o que é
isso sua louca (Bud se enfurece e
aproxima-se para tirar satisfações
a Cristina), mas Miko refrea-o
com a sua mão.
Continua no próximo capítulo.
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Covid-19 impõe acção coordenada entre escola, pais
e encarregados de educação
D&F

Aquando do anúncio da retoma
de aulas, na vizinha África do Sul,
numa altura em que o mundo se encontrava numa situação trêmula devido à ameaça da extinção da espécie
humana pela acção mortífera da covid-19, pareceu um sonhar de olhos
abertos das autoridades governamentais sul-africanas.
Mais tarde percebemos e corroboramos, na iniciativa de haver necessidade de encarar a doença como um
desafio à capacidade humana de se
reinventar face ao fenómeno, o mesmo que viver com o novo normal,
mas perseverantes, isto é, agir precavido em tudo, o que não significa sem
medo de contrair a doença, porém
agir sob todas as precauções, cumprindo com os propósitos da vida.
As aulas foram retomadas na África do Sul, os estudantes pareciam
nunca terem ouvido nada sobre as
medidas de precauções necessárias
face à doença. Iam aos gritos, abraços,
beijos, enquanto fumavam, numa autêntica festa de reencontro entre estudantes, como se tivessem recebido
notícia do fim da doença.
Muitos comentaristas atribuíram
a essas atitudes e comportamento
dos alunos como sendo a principal
culpa, a legalização do consumo de
“cannabis sativa” na terra do Madiba.
Eram análises e conclusões precipitadas, pois sempre se tem tanta opinião
quando algo tem a ver com a casa ou
família do vizinho e nunca se pensa
que o que os meus olhos vêem hoje
no meu vizinho, amanhã o meu vizinho pode ver na minha casa. De facto
o pior para nós ainda estava por vir.
O anúncio da retoma de aulas pelo
Publicidade

Fernando Benzane

governo moçambicano nas nossas escolas encontrou tanta reclamação e
resistência da sociedade, particularmente dos pais e/ou encarregados de
educação, fundamentalmente porque
o que as redes sociais tinham facultado em ambiente da retoma de aulas
na África do Sul, entre os alunos, que
já se encontravam nos pátios escolares, pouca possibilidade de não contraírem a covid-19, era preocupante.
Falamos insistentemente da necessidade de vivermos com novo normal, porém tudo indica que alguns de
nós não assumem este novo desafio,
no sentido de em casa dialogarmos
abertamente com os nossos filhos,
como responsabilidade de todos pais
e filhos de se precaverem da doença. Deixamos tudo à responsabilidade da escola. O futuro dos nossos
filhos e/ou educandos depende dos
professores.
Parece que sentimo-nos livres dos
nossos filhos, quando eles vão a escola, atiramo-los à responsabilidade da
escola e ficamos na expectativa que
nosso filho volte da escola sabendo
como sentar à mesa, como brincar
com os irmãos mais novos e mais
velhos, a voltar com novo comportamento, sem que com nada contribuamos para que ocorra essa mudança
comportamental, não há diálogo entre nós e nossos filhos em casa, apenas falamos para nossos filhos quando estes se envolvem em problemas,
ou cometem alguma irregularidade
em casa, aí sim haverá um bombardeamento com palavrões à tona e todos os adjectivos impróprios que o
menino conhecerá nesse dia, porque
valerão o seu nome.

Sim, como pais às vezes descarregamos nos inocentes filhos todas
as causas de noites mal passadas, as
crises laborais pelas quais passamos
durante o dia, por se ter descuidado
e deixado cair e partir-se um copo,
ou uma chávena. Dificilmente damo-nos tempo de sentarmos com nossos
filhos e em bom-tom partilharmos
com eles a boas maneiras para que sejam homens úteis a si e à sociedade,
como somos hoje.
Porque não conversamos, não divertimos sobre os perigos da covid-19
e de outras situações que podem
constituir perigo para a vida futura;
hoje em dia, o que assistimos através
das televisões e nos chega através das
redes sociais a quando da retoma de
aulas na África do Sul, também se
assiste nas escolas moçambicanas,
os estudantes só manifestam comportamento responsável e de medo
para com a doença na presença do
professor, mal se retira da sala é festa
na capoeira, não há distanciamento
nenhum.
Nos intervalos entre as aulas, os
alunos não assumem que existe uma
doença que tira sono a todo o mundo, doença de que o mundo tem
medo porque na verdade mata. Provavelmente, porque se consolam por
julgarem que os idosos é que são os
mais vulneráveis a esta doença e não
têm estado a acompanhar o estágio
evolutivo desta doença, no sentido de
perceberem que a doença já vitimou
pessoas de todas as idades, desde o
recém-nascido até ao idoso.
Atentamente, acompanhei os movimentos dos alunos à saída da escola, não optam por qualquer cuidado

de prevenção, caminham abraçados e
em grupos, bem coladinhos uns aos
outros, sem observarem a regra de
distanciamento. Sendo que o que rimos em relação ao comportamento
dos alunos das escolas sul-africanas
contaminou as nossas crianças, embora com excepção de as nossas não
consumirem a cannabis sativa, talvez
porque o nosso parlamento ainda
não legalizou o seu consumo, porém
a atitude como alunos é mesmíssima
coisa, isto é, não se retira nada do que
vimos nas redes sociais.
Quer dizer, depois do que vimos,
não tivemos lições como um tpc para
com as nossas crianças, antes de retomarem as aulas, porque se tivéssemos
dado conta e falado amigavelmente,
elas não estariam a correr tantos riscos, de até voltarem a casa infectados
para infectarem os demais na família.
Felizmente, ainda não foram notados
casos em escolas, mas, no dia que forem identificados, será toda a escola
com problemas de infecção e será
tarde.
Passam anos que Samora Machel
proferiu um discurso em que destacava: “a educação é uma tarefa de todos nós”, porém, na hora da verdade,
fugimos das nossas responsabilidades
e atiramos todas elas para a escola,
quando a criança não sabe saudar os
pais, o culpado é o professor, como se
tua criança tivesse nascido na escola.
Na formação e educação das crianças
deve haver acções coordenadas entre
pais, encarregados de educação e a
escola, e só assim que será uma tarefa
colectiva. Que assim seja na prevenção da covid-19, para o sucesso de
todos na sala de aulas.
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“Chefe, não faz isso, por favor”: clamava aquela mulher vítima
da falta de ética e deontologia daqueles 6 agentes da PRM
D&F

Foi assim que esta mulher se
dirigiu aos homens de lei e ordem
para clamar pelos seus direitos. A
Polícia da República de Moçambique, representada por aqueles 6
agentes, mais uma vez, protagonizou um grosseiro acto de violação
de direitos humanos. Não quero,
neste artigo, julgar o que estes dois
cidadãos teriam estado a fazer na
via pública, onde, segundo a polícia e acompanhado pelo vídeo dos
agentes, estes teriam cometido um
atentado ao pudor.
Queremos repudiar e condenar
este acto de violação dos direitos
humanos, que, uma vez mais, foi
perpetrado por agentes da PRM,
instituição que, contrariando a
função que é assegurada pelo artigo 253 nr. 1 da Constituição da
República de Moçambique, de garantir a lei e ordem, a salvaguarda
de segurança de pessoas e bens, a
tranquilidade pública, o respeito
pelo estado de direito democrático
e a observância estrita dos direitos
e liberdades fundamentais dos cidadãos, tem pautado por actuação
sistemática e estrutural de violação de direitos humanos, num pais
onde a lei mantém a protecção ao
cidadão contra qualquer tipo de
ofensa ilícita ou ameaça de ofensa
a sua personalidade física ou moral, bem como impõem a todos os
cidadãos o dever de guardar a reserva quanto a intimidade da vida
privada do outrem. Igualmente, a
lei proíbe a obtenção de provas mediante a ofensa da integridade física ou moral abusiva intromissão na
vida privada.
Foi rasgada a página que preserva e valoriza a dignidade humana
e não há motivo para que manifestadamente, e como temos vindo a
acompanhar, haja esta contínua divulgação das imagens feitas por estes agentes. Os internautas são chamados a condenar veemente a esta
atitude, sendo que a única forma de
assim o fazer é, sem dúvidas, boicotar qualquer tipo de publicação
destas imagens, que infelizmente
ainda são partilhadas.
Na defesa a bom nome e honra,

Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

há que aplaudir o posicionamento de algumas entidades ligadas a
protecção dos direitos humanos, e
com destaque para a Comissão Nacional de Direitos Humanos, que
duma forma sabia e publicamente
assessorou para que as vítimas não
se sintam ameaçadas, pelo contrário, devem sim aproximar aos serviços legais de justiça para reclamar
atitude feia e vergonhosa destes
agentes.
Porque não deixou ser triste, o
embaraçoso, há alguma pergunta
que não quer calar. Qual era a intenção daqueles agentes ao proceder um acto de tamanha vergonha,
os senhores agentes não tinham
outro tipo de acção de responsabilização dos infractores fora das
ameaças do tipo “vamos levar este
vídeo ao balanço geral”, que mensagem a polícia queria transmitir
para a sociedade moçambicana ao

colocar aquele tipo de imagem para
o consumo público.
A PRM, ao surpreender aqueles
cidadãos na via pública, que eventualmente estiveram a infligir a
postura urbana, devia claramente
ter os detidos por cometimento do
tal crime, conduzir-lhes a esquadra,
onde todos os procedimentos de legalização teriam sido observados.
Ainda bem que os entendidos
em matéria de direitos humanos
afirmam que estes cidadãos podem, ou seja, devem recorrer aos
serviços da justiça, constituir um
processo-crime para que os 6 agentes sejam responsabilizados.
Para as organizações da sociedade civil, está aqui identificado
mais um caso para a nossa dura
missão de proteger quem precisa.
Aqueles concidadãos estão havidos
de apoio e orientação de todos nós,
pelo que, levemos isto duma forma

séria, sob risco de termos uma polícia que escangalha a seu belo prazer os direitos fundamentais deste
povo.
Zelemos primeiro pelo direito
a bom nome e honra, sendo que o
resto é resto!
PS: Nosso Pais está sendo assolado pela pandemia da COVID-19
e já estamos a uma centena de
mortes. Redobremos as medidas
de prevenção, evitando que esta
doença crie luto e dor nas nossas
famílias.
• Use máscara sempre que
estiver em aglomerados;
• Mantenha sempre a distância de 1, 5 metros;
• Sempre que tossir, dobre o
braço em forma de V;
• Lave as mãos com água e
sabão;
• Fique em casa e seja
responsável.
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EM MATÉRIA DE REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

INGC capacita jornalistas em Sofala

O

Instituto Nacional
de Gestão de Calamidades (INGC)
organizou uma capacitação em matéria de gestão
e redução do risco de desastres
aos Jornalistas na província
de Sofala. A capacitação tinha
como objectivo conferir aos
participantes conhecimentos e
habilidades sobre a gestão e redução do risco de desastres, o
que vai permitir divulgar, com
maior propriedade, responsabilidade e sustentabilidade informações sobre as fases de prontidão, assim como assistência aos
deslocados internos em Cabo
Delgado.
D&F Texto: Hélio de Carlos

No seu discurso, a Directora-Geral do INGC, Luísa Meque,
disse que as perdas causadas por
desastres naturais e o nível de exposição das pessoas aos riscos estão a aumentar exponencialmente no país, devido à localização
inadequada das habitações e ao
uso insustentável da terra.
Luísa Meque sublinhou a pertinência da capacitação aos jornalistas. ‘‘Por estarmos na época
chuvosa, afigura-se importante
realizar a capacitação dos órgãos
de comunicação social, parceiros
importantes para a advocacia e

Capacitação de Jornalistas na Província de Sofala
disseminação de informações
pertinentes para a prevenção,
mitigação e resposta aos eventos
extremos’’.
Meque entende ainda que os
jornalistas podem contribuir para
mudança de comportamento, assim como aumentar a consciência

e a educação pública para a redução do risco de desastres. ‘‘Podem
capacitar pessoas em todos os
lugares para maior envolvimento
na redução do sofrimento futuro’’,
destacou.
‘‘Com esta capacitação, esperamos conferir aos participantes

conhecimentos e habilidades sobre a gestão e redução do risco
de desastres, o que vai permitir
divulgar com maior propriedade,
responsabilidade e sustentabilidade informações sobre as fases de
prontidão, resposta e recuperação
pós desastres, numa altura em

que nos deparamos com novos
tipos de desafios, nomeadamente a pandemia da Covid-19 e a
assistência aos deslocados internos como resultado da situação
de instabilidade na província
de Cabo Delgado’’, sublinhou a
dirigente.

OPINIÃO

Temos de parar de criar dificuldades para
vender facilidades
D&F

Há um ditado que diz que tu só
ficas alerta sobre determinada coisa quando ela te afecta ou ocorre
contigo.
Ora, eu nunca tinha sido “chamussada” pela Polícia municipal e
não tinha noção do transtorno que
aquilo ali é.
Hoje fui chamussada por estacionamento irregular. Até aí tudo bem,
tenho de ser responsabilizada pelo
meu erro/ infracção. Liguei para o
número que conta na “chamussa” e
pedi para virem tirar do meu carro.
Na sequência vieram dois agentes,
um dos quais era o fiel chaveiro da
“chamussa” e o outro o cofre dos pagamentos. O agente “cofre” diz que

Por: Fátima Mimbire

tenho de pagar mil meticais cash. Eu
disse que não tinha cash e que, geralmente, não ando com dinheiro, e
perguntei, gentilmente, se ele poderia
passar a multa e eu iria pagar directamente. Ele disse que não é possível,
não se passa multa para aqueles casos
e isso está no BR, tendo frisado que
“para tirar a chamussa tem de pagar
cash”. Eu insisti que não tinha e se poderia passar no POS do município.
Então, o agente recomendou que fosse ao comando localizado na Ho Chi
Min, afirmando que lá tem POS. Lá
fui eu, a infractora.
Chegada lá, para o meu espanto,
o agente diz que não tem POS. Que
a tesouraria já fechou e recomendou-

-me vivamente a ir levantar o dinheiro num ATM, até indicou-me vários
à volta, afirmando que se não pagar
eles vão reter a minha viatura e aí os
encargos vão aumentar por conta do
reboque e do parqueamento. Não
aguentei e gargalhei de raiva na cara
do agente.
Em seguida insisti: eu não tenho
problemas em pagar, mas quero pagar directo para a conta do Conselho
Municipal. E ele insistiu: ou levanta
e paga ao agente ou vai esperar até
Amanhã, com valor acrescido. Pura
chantagem!
A minha pergunta é : por que eles
insistem que os temos de pagar directamente? Por que é que, não havendo

POS disponíveis àquela hora, não me
deram a opção de transferir para conta do Município e apresentar o talão?
Mas sobretudo, por que não passam
uma multa, que se eu não pagar, tal
como as multas que a PT passa, tem
implicações penais?
Algum jurista já se interessou em
analisar a legalidade e constitucionalidade de tal regulamento municipal
sobre as chamussa?
PS:
Você institui chamussa sem antes
colocar estacionamento. Afinal qual é
a nossa ordem em termos de políticas?
Penalizar as pessoas por estacionarem mal por falta de estacionamento!
Afinal, por que nos odeiam tanto?
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AOS 100 ANOS DE VIDA

Avó Nely, aquela que nada esquece

Q

uem, aos 100 anos,
consegue lembrar-se de números de
telefone, e, sem
pestanejar, ditá-los de cor?
Quem, aos 100 anos, ainda é
capaz de pilotar fogão e confeccionar saborosos pratos?
Quem, aos 100 anos, ainda lê
jornais e domina todos os assuntos de interesse nacional?
Quem, aos 100 anos, é capaz
de expressar-se com a desenvoltura de um poeta?
D&F Texto: Serôdio Towo

Peço desculpas por iniciar
o texto de forma tão estranha,
entulhando o estimado leitor de
perguntas, mesmo sabendo que,
bastas vezes, é a busca por respostas que o leva a comprar o jornal.
As questões do primeiro parágrafo terão suas respostas ao longo
do texto, mas, antes disso, ocorreu-me que não fiz a pergunta
mais importante: quem, nos dias
de hoje, vive até aos 100 anos?
Porque não pretendo dar mais
voltas, pese embora seja divertido
divertir-me com a sua curiosidade (que me perdoe o masoquismo), passo logo a responder às
perguntas. E porque os últimos
serão os primeiros, começo mesmo com a derradeira: a façanha
dos 100 anos de vida está a ser
alcançada hoje, 02 de Novembro
de 2020, pela avó Nely, que, por
sinal, é minha amiga.
Ela tem memória de elefante
A avó Nely está longe de ser
uma selvagem, antes pelo contrário, é uma cidadã com urbanidade e bastante afável na relação
com os outros. Ainda assim, não
resisto à tentação de compará-la
a um animal selvagem (perdoe-me amiga!), por conta de um
traço em comum. Refiro-me, em
concreto, à sua memória, que se
confunde com a de um elefante.
A memória de minha amiga
avó Nely é capaz de desafiar até
o mais recente telemóvel da badalada gigante norte-americana
Apple. Nela cabe todo um século
de acontecimentos, bons e maus,
experiências pessoais e de terceiros, incluindo, pasme-se, números de telemóveis. Nas vésperas
do jubileu dos seus 100 anos de
vida, liguei para minha amiga
para saudá-la, e ela, apesar de não
ter o número gravado, já sabia
que se tratava de mim. Estava eu
a soluçar a apresentação de praxe
quando me cortou com um: “na
yitiva número yaku (conheço teu

Avó Nely diz gostar do Dossiers & Factos e outros Jornais que “não escondem nada”
número), Serôdio”!
Aquilo me assustou, amiga.
Fizeste-me perceber que, diante
de ti, a minha memória é de um
telefone chinês! Mas assustou-me
ainda mais o domínio que a avó
Nely tem da tabuada, que é de

“

primária, o professor perguntou,
na sala, qual era o resultado de
7 multiplicado por 3, os colegas
responderam que não sabiam,
porque só tinham aprendido a tabuada até 3. Eu levantei o braço e
disse que o resultado era 21, por-

Certa vez, ainda na escola
primária, o professor
perguntou, na sala, qual era
o resultado de 7 multiplicado
por 3, os colegas responderam
que não sabiam, porque só
tinham aprendido a tabuada
até 3. Eu levantei o braço e disse
que o resultado era 21, porque
multiplicar 7 por 3 é o mesmo
que multiplicar 3 por 7.

causar inveja a qualquer professor de Matemática. Por falar em
professor, sabia o estimado leitor
que minha amiga dá aulas de Matemática aos netinhos?
“Certa vez, ainda na escola

que multiplicar 7 por 3 é o mesmo
que multiplicar 3 por 7”, contou-me ela, numa das nossas incontáveis conversas. Aos 100 anos,
não precisa de máquina calculadora para nada, luxo que muitos

de vocês não têm. Perguntei-lhe
várias vezes qual era o segredo
para uma memória tão robusta,
e ela, calmamente, respondeu-me
com uma palavra: “Deus”.

só se fala da heróica geração dos
libertadores. A obra chama-se
“MAHANYELA” e foi lançada
em Maputo, em 8 de Novembro
de 2019, aos 99 anos de vida.

Organizadora de casamento
presidencial

Uma paixão eterna pelos
jornais

Os 100 anos de vida da minha
“jovem” amiga são, como devem
imaginar, repletos de momentos
inesquecíveis (bom, isto é redundância, porque ela já demonstrou
ser incapaz de esquecer-se do
que quer que seja). Pela negativa,
destaque vai para o sofrimento
que passou nas mãos da PIDE.
Pela positiva, certamente o papel central que desempenhou no
matrimónio de Samora Machel,
primeiro Presidente de Moçambique independente, e Graça
Machel.
Várias personalidades que estiveram nessa solene ocasião contam que ela esteve na vanguarda
da organização da cerimónia,
tendo, inclusive, escolhido as
vestes da então primeira-dama.
“Cuidou de tudo, até do processo de preparação da comida. Samora disse-lhe que nada devia
faltar”, recorda um dos presentes.
Muitos não sabem, mas minha amiga tem um livro, no qual
narra uma parte da história,
sobretudo, a ligada à cidade de
Maputo, que ela considera esquecida, até porque, na escola, quase

A avó Nely sempre cultivou
o hábito de leitura, mas talvez
nem ela imaginasse que, aos 100
anos, continuaria a ser uma leitora compulsiva de jornais. É que,
apesar de ter alguma preferência
por algumas publicações, entre
elas o Dossiers & Factos (modéstia à parte), minha amiga lê todos
os jornais e discute como ninguém os assuntos da actualidade.
A avó não só domina os assuntos, mas também o demonstra quando fala, com uma naturalidade que causa espanto; sua voz
não é de quem completa hoje 100
anos, tal é a expressividade com
que solta as palavras.
Mas os talentos da minha
amiga não se ficam por aí. Com
um século de vida, conserva
ainda dotes de boa cozinheira,
sobretudo quando o assunto é
preparar caril de amendoim.
Chegado aqui, ainda há quem
acredite que estamos a falar de
uma idosa? Pelo menos eu não
acredito. Perdoe-me, amiga, mas
não posso deixar que nos enganes assim. De idosa nada tens, és,
sim, uma jovem camuflada!
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ANTIGOS COMBATENTES EM CABO DELGADO

Oposição defende transmissão de experiência
aos
mais
novos
“Se têm melhores estratégias, que passem aos mais novos”

U

m grupo de antigos
combatentes residentes dos distritos de Muidumbe
e Mueda, a norte de Cabo Delgado, fez parte, há semanas,
de uma ofensiva que culminou
com o abate de 270 insurgentes, naquela que pode ter sido
a maior vitória das Forças de
Defesa e Segurança, desde que
a insurgência tomou conta daquela província. Partidos da
oposição com assento no Parlamento saúdam o envolvimento
dos “veteranos”, mas fazem apelo para que não se retire mérito
aos jovens que sempre estiveram na linha da frente.
D&F Texto: Lídia Cossa

A insurgência em Cabo Delgado teve início em Outubro de
2017, quando foi atacada a vila
sede de Mocímboa da Praia. Na
altura, poucos esperariam que a
situação pudesse evoluir para os
níveis actuais, com mortes e milhares de deslocados, bem como
infra-estruturas destruídas. Hoje,
a violência generalizada na região
provocou mais de 1500 mortes e
cerca de meio milhão de pessoas
abandonaram as suas áreas de
residência.
Desde 2017, as Forças de
Defesa e Segurança encontram-se no terreno a tentar estancar
a situação, mas ficou sempre a
impressão de que os insurgentes
estavam sempre um passo à frente. A situação mudou de figura
há duas semanas, quando, numa
operação liderada pelos antigos
combatentes, as tropas nacionais
impuseram a maior derrota aos
terroristas. Fala-se de 270 abatidos, numa operação que não provocou qualquer baixa nas Forças
do Estado.
“Não devemos apontar quem
luta melhor que outro”
O Dossiers & Factos ouviu
a opinião dos partidos da oposição com assento parlamentar,
em torno do envolvimento dos
antigos combatentes no teatro
das operações. Sande Carmona,
do Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), disse que,
sendo verdade que os antigos
combatentes lideraram o ataque
que resultou no abate de 270 insurgentes, não se pode tirar mérito às FDS.
“Aqui não devemos nos preo-

cupar com quem luta mais, ou
quem mata mais em relação aos
outros, o que deve nos preocupar não são números ou vitórias,
todos nós estamos preocupados
com a guerra em Cabo Delgado
e o foco deve ser acabar com a
insurgência e não apontar quem
tem mais estratégia”, atirou.
Para Carmona, qualquer tipo
de comparação que se possa fazer não faz qualquer sentido. “O
importante”, salienta o político, “é

“

batentes estarem a prestar uma
grande ajuda, não se pode esquecer que “as FDS estão a trabalhar,
morrem todos os dias a lutar por
aquela província, dão a sua vida, a
sua juventude por aquela província”, disse o membro do MDM,
antes de sublinhar a urgência de
“expulsar os insurgentes, para
voltarmos a viver em paz no nosso país”.

saram o legado aos mais novos,
a estratégia militar não foi partilhada, e, neste caso, há uma negligência dos antigos combatentes,
por que eles não deram treino

“Os mais velhos devem passar
experiência aos mais novos”

Aqui não devemos nos preocupar
com quem luta mais, ou quem mata
mais em relação aos outros, o que
deve nos preocupar não são números
ou vitórias, todos nós estamos
preocupados com a guerra em Cabo
Delgado e o foco deve ser acabar com
a insurgência e não apontar quem
tem mais estratégia.

que todos estejamos unidos”. De
resto, o nosso interlocutor lembra
que, apesar de os antigos com-

atitude dos antigos combatentes,
mas considera que o esforço levado a cabo pelas FDS não deve ser
questionado.
“Não se pode menosprezar

Por sua vez, Arnaldo Chalaua, porta-voz da Bancada Parlamentar da Renamo, enaltece a

Sande Carmona – Mérito aos jovens militares que estão na linha de frente

esse lado heróico dos jovens militares moçambicanos, que tudo fazem para manter a tranquilidade
no nosso país”, disse.
Por outro lado, aquele deputado assinalou aquilo que considera ter sido uma falha dos
antigos para com os novos. “Se
houve uma intervenção dos antigos combatentes cientes de que
têm mais estratégia militar, então
estamos a dizer que eles não pas-

e capacitação militar a esses jovens”, anotou.
Num outro desenvolvimento,
Arnaldo Chalaua disse que não se
pode assumir como “dado adquirido” que as FDS, sozinhas, nunca tiveram resultados similares.
Neste sentido, lembra que “nós
sabemos que há o que chamamos
de segredo de Estado, portanto,
não são quantificáveis as baixas e
quantos insurgentes morreram”.
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Guebuza defendeu a inclusão dos antigos combatentes
A intervenção dos antigos
combatentes em Cabo Delgado
acontece semanas depois de o
antigo Chefe de Estado, Armando Guebuza, ter sugerido o envolvimento daqueles, incluindo
os da oposição, no teatro das
operações.
“É fundamental a exploração das capacidades instaladas ao longo destes anos todos,
mesmo as da Renamo. Fizeram
a guerra civil dos 16 anos, será
que estamos a trabalhar com
eles para encontrar soluções
para este problema? Eu acho que
não”, disse Armando Guebuza,
num vídeo divulgado na sua página na rede social Facebook, no
dia 02 de Outubro.
Para o antigo Chefe de Estado, o país não deve “marginalizar aqueles que têm experiência e estratégias” para travar as
incursões de grupos armados
naquela província do norte do
país.
Na sua intervenção, na rede
social Facebook, o ex-Presidente

nunciamentos de Guebuza e a
investida liderada pelos antigos
combatentes, Chalaua não tem
qualquer dúvida.
“É aquilo que nós chama-

Armando Guebuza – defende a inclusão dos antigos combatentes no combate à insurgência

da República também manifestou dúvidas em torno da capacidade do Comando das Forças
de Defesa e Segurança no teatro
das operações.
“Nós temos as nossas Forças
lá, a Polícia e as Forças Armadas,
mas temos de saber se o coman-

do que elas têm, localmente, está
em condições de garantir que se
produza a paz. Aparentemente,
até agora, há muitas dificuldades”, observou Guebuza.
Questionado sobre se fazia
sentido estabelecer uma relação
de causa-efeito entre os pro-

“

de do discurso do ex-Chefe de
Estado sobre os mais velhos na
luta, que, curiosamente, foram
alinhados na guerra e conseguiram granjear uma grande vitória

Nós temos as nossas Forças
lá, a Polícia e as Forças
Armadas, mas temos de saber
se o comando que elas têm,
localmente, está em condições
de garantir que se produza
a paz. Aparentemente, até
agora, há muitas dificuldades.

mos, no Direito, de nexo causal,
aqui há um nexo de causalida-

no ataque directo aos insurgentes em Cabo Delgado”.

Chalaua ataca comunicação do Governo
tado, no seu mais alto critério, pode parar
com a extracção mineira pontualmente,
porque na hierarquia dos bens jurídicos,
a pessoa humana está em primeiro lugar,

Arnaldo Chalaua – Interromper a extracção mineira para parar o terrorismo
O porta-voz da Bancada Parlamentar teatro no norte do país. São as palavras
da Renamo criticou, igualmente, a comu- que ouvimos, se são coisas que as pessoas
nicação oficial do Governo em volta do conhecem e chamam de teatro, por que
conflito militar. “Os discursos do Chefe não se dá fim a esse teatro, e se é teatro,
do Estado, do ministro do Interior e do então essas pessoas já têm o roteiro dos
ministro da Defesa Nacional devem ter teatros que existem”, analisou.
em conta que estão a representar o povo
A fonte também analisou o memomoçambicano. Não podemos aqui, por rando de entendimento assinado pelo
questões políticas, trazer um discurso que Governo e a Total, visando preparar uma
não corresponda à realidade. Quando se força especial para proteger as zonas de
chama de teatro militar, o que se preten- exploração de recursos em Cabo Delgade, na verdade, com o termo teatro? Se do. Arnaldo Chalaua olha para o acordo
existe um teatro militar, então existe um com muitas reservas.
“O histórico mostra que nos países
actor, existe o mandante, é um teatro, é
uma coisa preparada, é o que estão a nos onde esta empresa petrolífera já esteve,
fazer entender, que afinal de contas há um sempre ocorreram esses conflitos. O Es-

“

presa está a ser protegida e o povo está a
morrer?”, defendeu.
A província de Cabo Delgado é, desde
há três anos, palco de ataques armados,

O histórico mostra que nos países onde esta empresa
petrolífera já esteve, sempre ocorreram esses conflitos.
O Estado, no seu mais alto critério, pode parar com a
extracção mineira pontualmente, porque na hierarquia dos
bens jurídicos, a pessoa humana está em primeiro lugar, e
não outras coisas. Se estão a morrer pessoas, se o conflito
tem a ver com os recursos, há que pôr a mão na consciência
e perguntar: ‘o que é relevante para mim? E o bem que
tem que ser sacrificado é o económico, nós vivíamos bem
antes dos recursos naturais e não havia guerra nenhuma,
as pessoas estão a ser evacuadas, mas, em contrapartida,
há uma empresa que está a ser protegida. Nós somos
humanos, temos que refletir, por que a empresa está a ser
protegida e o povo está a morrer?

e não outras coisas. Se estão a morrer pessoas, se o conflito tem a ver com os recursos, há que pôr a mão na consciência
e perguntar: ‘o que é relevante para mim?
E o bem que tem que ser sacrificado é o
económico, nós vivíamos bem antes dos
recursos naturais e não havia guerra nenhuma, as pessoas estão a ser evacuadas,
mas, em contrapartida, há uma empresa
que está a ser protegida. Nós somos humanos, temos que refletir, por que a em-

alguns reivindicados pelo grupo jihadista
Estado Islâmico, mas cuja origem continua por esclarecer. A violência provocou
uma crise humanitária com mais de mil
mortos e cerca de meio milhão de deslocados internos.
A região deverá acolher nos próximos
anos investimentos na ordem dos USD 50
mil milhões em gás natural, liderados pelas petrolíferas Exxon Mobil e a francesa
Total (que já têm obras no terreno).

14

NACIONAL

SEGUNDA-FEIRA
02 de Novembro de 2020

& Factos

Dossiers

CONHEÇA UM DOS ARDINAS MAIS POPULARES DE MAPUTO

‘‘Fiz a vida e alimentei família por anos
vendendo jornais’’
‘‘Vender jornais não tem sido sustentável nos últimos tempos e a internet tem ganhado mais espaço’’

E

m entrevista ao Dossiers & Factos, José
Jossae, um dos ardinas
mais conhecidos da capital do país, revela alguns pormenores de sua vida, incluindo
as circunstâncias que o levaram
a enveredar pela venda de jornais, actividade através da qual
fez crescer os filhos, que hoje
criam as próprias famílias. Ardina há 47 anos, Jossae entende
que a internet teve um impacto
negativo nas vendas, porque “as
pessoas passaram a ver tudo em
directo”.
D&F Texto: Hélio de Carlos

Foto: Albano Uahome

Na casa dos 70 anos de idade,
o nome do velho José Jossae pode
não ser particularmente famoso,
mas o seu posto de venda de jornais (Versalhes) de certeza é, pelo
menos para quem tem a cultura
de comprar jornais na cidade
de Maputo. Em conversa com o
Dossiers & Factos, José Jossae
recuou no tempo para lembrar
como se tornou ardina, e tudo
começou num incidente.
Actualmente, com 47 anos de
carreira, abraçou o trabalho através do convite de um conhecido
para trabalhar como ardina, pouco tempo depois de ter sofrido
um acidente de trabalho.
Trabalhava numa carpintaria
quando, em dia de infelicidade,
contraiu ferimentos no braço. A
partir desse dia ficou impossibilitado de realizar trabalhos ligados àquela profissão. A decisão
do tribunal, determinando que
a empresa pagasse-lhe um subsídio mensal, acabaria por atenuar
os efeitos do incidente. ‘‘Trata-se
de um subsídio de uma pensão
que tenho recebido até os dias de
hoje, apesar de não ser o bastante’’, disse a fonte.
A depender única e exclusivamente do subsídio, José Jossae
sentia a necessidade de encontrar
outras fontes de rendimento, e a
resposta veio de seu amigo, que
lhe convidou para vender jornais em uma “esquina” onde faltava um ardina. Jossae abraçou
a oportunidade e, desde então, a
sua vida estaria ligada ao jornalismo para sempre.
“Assisti ao declínio de vários
jornais”
O nosso interlocutor come-

José Jossae, entende que o jornal impresso tem perdido espaço para a internet
çou por vender os jornais com também já vi declínio de vários, ardina entende que “actualmen- uma média de 300 a 400 jornais
mais poder na altura, nomeada- há alguns que desapareceram de te o negócio tem muitos altos e por dia, nos dias que correm
mente o semanário desportivo vez e uns que conseguiram re- baixos”, uma vez que, de acordo os números baixaram para 80
Desafio e o Diário de Moçambi- gressar ao mercado’’, contou.
com o próprio, tem sido cada vez a 90 jornais, situação que agora
que. Entre as revistas, o destaque
Hoje, o velho Jossae é casado e mais difícil vender o jornal ‘‘por agudizou-se ainda mais devido
vai para a histórica “Tempo”. Mas pai de quatro filhos (três homens conta da evolução tecnológica e a pandemia da covid-19. “Com a
tantos outros órgãos de informa- e uma mulher). Alguns dos filhos da internet”.
pandemia, as minhas vendas desção nasceram e passaram pelas já estão a trabalhar, e outros ainda
ceram para 45’’.
bancas de Jossae. De resto, pou- a estudar. Todas as realizações da
‘‘Quando os jornais estão na
‘‘Está cada vez mais difícil
cos conhecem a história da im- família do velho Jossae assentam
impressão, o assunto está na
sobreviver deste trabalho, antigaprensa escrita nacional como o no trabalho de ardina, ao qual diz
internet’’
mente eu poderia chegar a cafetaria daqui da esquina e nas primeiDe acordo com José Jossae, ras horas do meu trabalho tomar
a vida está cada vez mais difícil um café e continuar a vender o
para os ardinas tradicionais, de- meu jornal, mas hoje em dia já
vido à internet. Diz haver mesmo não posso me dar esses caprichos,
situações em que clientes ligam porque o jornal nem por sompara si para perguntarem sobre as bras é comprado como naqueles
manchetes e, depois de saberem, tempos’’, explicou o velho Jossae,
respondem dizendo que já viram que recorda-se com nostalgia dos
na internet, descartando, assim, a tempos em que o jornal desaparepossibilidade de adquirir o jornal. cia em pouco tempo, obrigando‘‘Hoje em dia, quando, por -o a ligar para as empresas a soliexemplo, o Presidente da Re- citar mais cópias.
pública está a fazer um anúncio
na televisão, as pessoas acom‘‘Em todos meus 47 anos, este é
panham em directo através do
o pior”
telefone, e isso graças à internet.
Então, quando as empresas proEm toda sua carreira como
duzem e o fruto sai, o jornal neste ardina, 2020 tem sido o pior para
caso, as pessoas já sabem de qua- Jossae, situação que fica a deverse tudo que lá consta, por isso já -se à crise provocada pela pandenão compram ’’, explicou.
mia da Covid-19. Ainda assim,
José Jossae não perde esperanPandemia piorou a situação
ças de que melhores dias virão.
‘‘Acredito que quando acabar a
O ardina diz que as vendas de pandemia, as coisas poderão mevelho Jossae.
ser eternamente grato.
jornais físicos baixaram drastica- lhorar. É que, agora, muitos dos
‘‘Na minha carreira como
Fazendo uma comparação mente nos últimos quinze anos. meus clientes acreditam que o víardina, já vendi vários jornais e entre o passado e o presente, o Se no tempo colonial vendia-se rus pode estar nos jornais”.

“

Na minha carreira
como ardina, já vendi
vários jornais e também
já vi declínio de
vários, há alguns que
desapareceram de vez
e uns que conseguiram
regressar ao mercado.
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TRÉGUA NA PERSEGUIÇÃO A NHONGO

Hermenegildo Mulhovo defende extensão
do período

H

ermenegildo Mulhovo considera que
o tempo de trégua
(uma semana) dado
ao presidente da Junta Militar
da Renamo, Mariano Nhongo, é
demasiado curto. Para o director do Instituto para a Democracia Multipartidária, o gesto
do Presidente da República é
correcto, mas entende que é preciso estender o prazo, para que
Nhongo ganhe confiança nos
possíveis negociadores.
D&F Texto: Arão Nualane

Foto: Albano Uahome

Recentemente, o Presidente da
República, Filipe Nyusi, anunciou
uma trégua unilateral na perseguição das Forças de Defesa e Segurança (FDS) à autoproclamada
Junta Militar da Renamo. A decisão
do Chefe de Estado visa abrir caminhos para o diálogo com Mariano
Nhongo, presidente daquele grupo.
Nyusi fez o anúncio durante um
retiro da Frelimo, garantindo que
ia instruir as FDS para que, durante
uma semana, parassem de perseguir a Junta Militar da Renamo.
Neste contexto, o Dossiers &
Factos ouviu o Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD),
através do seu director, Hermenegildo Mulhovo. Mulhovo considera que o gesto de Filipe Nyusi
é um sinal muito positivo e entra
em consonância com o discurso de
abertura que tem sido promovido
pelo Chefe do Estado.
“Não é coerente dizer que
estão abertos e apertar o cerco
militarmente”
Para o Instituto para a Democracia Multipartidária, o posicionamento de Filipe Nyusi é
um bom passo, do ponto de vista
estratégico, porque dá ou reforça
o ambiente de confiança que deve
existir entre as partes. Aliás, o director desta organização vinca que
não seria de todo coerente propalar
discursos de abertura e de tolerância e, meia-volta, apertar o cerco
militarmente.
Apesar de reconhecer a nobreza e pertinência do acto, Hermenegildo Mulhovo mostra-se
reticente em relação à eficácia do
período de trégua, que, na sua óptica, é curto.“Em uma semana só não
é possível que haja grandes resultados, mas é um passo para termos
uma reacção, pelo menos, favorável
de Mariano Nhongo”.
Seja como for, a fonte entende
que os processos de negociação de

paz”, disse o director do IMD, que
também considera ser necessário
o envolvimento da sociedade civil.
Nhongo reage com imposição de
condições

paz se fazem precisamente através
de pequenos gestos de “namoro”,
para conquistar a confiança. Por
outro lado, sublinha a necessidade
de nenhuma parte ser excluída de
prováveis negociações.
“Refiro-me também à própria
Renamo, porque sabemos que uma
parte das reclamações trazidas por
Nhongo são mais de nível interno, e
Ossufo Momade demonstrou estar
aberto para resolver por via da negociação”, assinalou.
Nhongo devia ter uma postura
positiva
O director do IMD lembra que,
por várias vezes, o presidente da
Junta Militar fez referência a uma
carta que quer ver publicada como
condição para o diálogo e que a
mesma foi entregue ao Chefe do Estado e ao representante das Nações
Unidas em Moçambique. Entretanto, Mulhovo entende que Nhongo
podia ser mais proactivo, dizendo,
ele próprio, qual é o conteúdo vertido na referida carta.
“Nhongo devia também oferecer alguma coisa em troca da trégua, como um sinal positivo para os
moçambicanos que estão interessados na negociação”, disse Mulhovo,
antes de assinalar que “esta trégua
serve também para dissipar as dúvidas, no sentido de percebermos
se os ataques que reivindicavam ser
deles eram em resposta aos ataques
das FDS ou não. Interessa ver até
que ponto estes ataques vão cessar”.
Situações do passado não podem
voltar a acontecer
No passado, Afonso Dhlakama, falecido líder da Renamo, foi
vítima de uma emboscada na sua
residência, na Beira, um dia depois
de ter sido “resgatado” da serra da
Gorongosa por uma equipa de negociadores. Questionado sobre se
este episódio não poderá fazer com
que Nhongo receie sair do mato,

Mulhovo diz que o fundamental é
reforçar mecanismos que garantam
a existência de confiança.
“É necessário trazer garantias,
para que a situação do passado não
volte a acontecer. Penso que já temos algumas garantias, só o facto
de termos o DDR já demonstra o
grande compromisso que o Governo e a Renamo têm relativamente à

Publicidade

Entretanto, Mariano Nhongo
já reagiu à iniciativa do Presidente da República. Através de uma
comunicação feita a jornalistas sediados em Sofala, o presidente da
autoproclamada Junta Militar da
Renamo fez saber que só aceitará
negociar se forem respeitados os
compromissos que haviam sido
alcançados entre Filipe Nyusi e o
falecido líder da Renamo, Afonso
Dhlakama. Nhongo também exige
que Ossufo Momade seja afastado
de possíveis negociações.
De referir que a Junta Militar
da Renamo é um grupo de guerrilheiros dissidentes do principal
partido da oposição, que contesta
o presidente eleito no congresso

de 2019, Ossufo Momade, além de
contestar as condições do processo
de Desmobilização, Desarmamento
e Reintegração (DDR) negociadas
com o Governo.
Cabo Delegado precisa de acções
resilientes
Num outro plano, o director
executivo do IMD falou dos ataques
terroristas em Cabo Delegado, afirmando que a situação daquela província nortenha do país preocupa a
organização que dirige, pelo que já
pensa em trabalhar em programas
específicos para reforçar a capacidade de resiliência das comunidades.
“Estaremos mais focados nos
jovens, mulheres e líderes comunitários, no sentido de garantir que,
em primeiro lugar, possam ser resilientes, fazendo com que percebam
que a violência não pode ser o melhor caminho para a reivindicação
de qualquer coisa que queiram”.
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Sindicato Nacional de Jornalistas

Mensagem
O Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, lança apelo para que
se Diga não à impunidade!
O apelo surge por ocasião do 2 de Novembro, Dia Internacional para Acabar com a Impunidade por Crimes Contra Jornalistas, a assinalar-se na próxima segunda-feira.
Ameaçados, atacados, espancados, presos e mortos, muitos
jornalistas pagam com a vida, todos os anos, pelo seu compromisso com a liberdade de informação e a democracia.
Neste Dia Internacional para Acabar com a Impunidade por
Crimes contra Jornalistas, o Sindicato Nacional de Jornalistas,
SNJ, exige que o governo ponha fim à impunidade e denuncia
crimes contra jornalistas que permanecem impunes enquanto os
seus mentores caminham em liberdade.
Diariamente ocorrem, no país, casos de ameaça, detenção,
intimidação e agressão de jornalistas, por estarem a exercer a sua
actividade profissional. Outros são feitos desaparecer, sem qualquer explicação.
No entender do SNJ, a impunidade acontece por ninguém
estar preocupado em acabar com os crimes contra os trabalhadores da mídia, incluindo assédio físico, ameaças, ataques, prisão
arbitrária e assassinato. Mas isso não é tudo.

do massacre de Mindanao, de 23 de Novembro de 2009, o único
ataque mais mortal contra a mídia, quando 32 jornalistas foram
mortos.
Algumas das pessoas ligadas ao assassinato brutal da jornalista
maltesa Daphne Caruana Galizia foram presas e o suposto autor
do assassinato está a enfrentar um processo penal.
Na Somália, o Procurador-Geral, num claro movimento para
acabar com a impunidade, nomeou um Promotor Especial para
investigar as mortes de jornalistas, enquanto na Colômbia houve
uma decisão histórica condenando os responsáveis pelas ameaças, assédio e tortura psicológica da jornalista Claudia Julieta Duque, obrigando o Estado colombiano a pagar sua indemnização.
Estes movimentos encorajadores contra a impunidade são
uma evidência de que os governos podem reduzir os níveis de
impunidade nos seus países se tiverem a vontade política necessária para fazê-lo. No entanto, os casos positivos permanecem
raros e ainda há muito trabalho a ser feito. A impunidade é um
passaporte para mais violência e ataques contra nossos colegas.
Pela memória dos nossos camaradas assassinados, pela segurança e futuro do jornalismo: diga não à impunidade!

A impunidade também ocorre quando aqueles que ordenaram os crimes continuam em liberdade.

Recentemente, o governo do nosso país aprovou, finalmente,
os projectos de lei da comunicação social e de radiodifusão, instrumentos que vão permitir a introdução da Carteira Profissional
e do Estatuto do Jornalista, há muito esperados.

Este ano há cinco países onde as taxas de impunidade para
estes crimes ameaçam seriamente a liberdade da mídia, nomeadamente, Iêmen, Índia, Rússia, México e Somália.

Com a aprovação destes projectos, estão criadas as condições
para que a Assembleia da República as transforme em leis, facto
que esperamos que venha a ser em breve.

Embora os crimes contra jornalistas permaneçam praticamente impunes - de acordo com a ONU, apenas um em cada dez
desses crimes resulta em condenações - recentemente houve boas
notícias e alguns casos marcantes de assassinatos de jornalistas
foram resolvidos.

Com a aprovação da lei da Comunicação Social, o Sindicato
Nacional de Jornalistas espera que seja uma porta aberta para o
combate à impunidade e o exercício do jornalismo com rigor e
responsabilidade.

Nas Filipinas, a roda da justiça finalmente mudou para uma
direcção positiva com veredictos de culpa contra os mentores

Maputo, 30 de Outubro de 2020
O Secretariado Executivo

Av. 24 de Julho, 231* Telefone/ Fax: 21 49 20 31 * E-mail: snjmocambique@gmail.com * Site: www.snjmocambique.co.mz
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PROVÍNCIA DE MAPUTO

Júlio Parruque empossa directores de
três pelouros

T

rês directores provinciais acabam de ser
empossados na passada quinta-feira, 29/10,
pelo Governador de Maputo,
Júlio Parruque, ficando assim
composto o corpo do Conselho
Executivo Provincial (CEP), à
luz do processo de governação
descentralizada, nesta parcela
do país.

Trata-se de Isália Malia, que
tomou posse nas funções de
Directora Provincial de Obras
Públicas, Raquelina Nhabinde,
para o cargo de Directora Provincial do Género, Criança e
Acção Social, e Joaquim Mundlovo, para Director Provincial da Juventude, Emprego e
Desporto.
Entre outras recomendações, Júlio Parruque desafiou

aos empossados para que garantam a edificação da imagem
do Governo da Província e do
Conselho Executivo Provin-

cial e dos demais órgãos, assim
como assegurem a melhoria da
prestação de serviços ao público, com isenção, transparência,

equidade e livres de corrupção.
Recomendou para que se
certifiquem de que a população a quem irão servir acredi-

ta, efectivamente, na capacidade do Conselho Executivo
Provincial de resolver os seus
problemas.
“Garantam que um cidadão que vive na Moamba, por
exemplo, veja nas Direcções
Provinciais ou no Gabinete do
Governador o último recurso
para expor e encontrar resposta à sua aflição”, afirmou o
governante.
Segundo Parruque, a governação descentralizada exige
dos membros do órgão muita imaginação, criatividade e
responsabilidade.
No exercício das suas funções, os empossados deverão
apoiar-se nos colegas que já
estão no Conselho Executivo
Provincial há mais tempo, bem
como nos quadros dos respectivos sectores, para o sucesso
do seu trabalho.

LANÇAMENTO DA CAMPANHA AGRÁRIA

Carmelita Namashulua defende uma produção
diversificada

A

campanha agrária
2020/21 deve ser
orientada para uma
produção diversificada, sustentável e competitiva.
Quem assim defende é a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano (MINED), Carmelita Namashulua, que falava
na localidade de PSK, distrito
de Boane, província de Maputo,
durante o lançamento da campanha agrária.

afirmou.
De referir que o Plano económico e Social (PES/2020)
da Província de Maputo prevê
investimentos na construção
de dois regadios em Moamba
e Boane, reabilitação de um
em Matutuine, construção de
uma represa em Magude. Prevê igualmente e reabilitação de
uma represa em Moamba, bem

Matola, Namaacha e Magude.
Há planos também de construção de três aviários nos distritos de Magude, Moamba,
Manhiça e duas casas de matança para bovinos nos distritos de
Matutuine e Namaacha.
As cerimónias centrais do
lançamento da campanha agrária 2020/2021 tiveram lugar em
Cuamba, província de Niassa, e

como a construção de quatro
estufas nos distritos de Boane,

foram dirigidas pelo Presidente
da República, Filipe Nyusi.

D&F Texto: Lídia Cossa

De acordo com Carmelita
Namashulua, prevê-se que na
presente campanha o crescimento da produção agrícola
da Província de Maputo seja
em 3.2% nos cereais, 5.2% nas
leguminosas, 9% em raízes e
tubérculos, 17.4% nas frutas,
5.3% em hortícolas, 10.9% na
cana-de-açúcar, face a campanha agrária 2019-20.
“Para o sucesso da campanha agrária, exortamos os produtores a adoptarem práticas
agrícolas sustentáveis e adequadas às condições de solo e
do clima desta província, bem
como para a preservação dos

recursos naturais, terra e água.
No entanto, as queimadas descontroladas devem ser evitadas,
na medida em que degradam os
solos e inviabilizam a prática da
agricultura em condições desejadas”, disse a governante.
Na mesma senda, revelou a
importância da agricultura para
a estabilidade da economia nacional, tendo destacado que a

Campanha Agrária 2010-20 na
Província de Maputo teve um
desempenho positivo, pois a
sua produção global foi valorada em 41.7 milhões de meticais,
com um crescimento de 5%.
“O Sector contribuiu em
21% na produção global valorada da Província, ocupando
o segundo lugar, antecedido
pela indústria transformadora”,
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Violência em Cabo Delgado preocupa
Mulher Rural

O

Fórum Moçambicano das Mulheres
Rurais (FOMMUR)
está
preocupado
com a dificuldade no acesso à
terra e com a violência armada
em Cabo Delgado. Este sentimento foi manifestado, há
dias, na Assembleia-Geral da
agremiação que decorreu em
Maputo.
D&F Texto: Lídia Cossa

O evento promovido pelo
Fórum Mulher, Livaningo e
FOMMUR visava reflectir sobre
a revitalização do FOMMUR,
de modo a melhorar a auto-organização do movimento, as
suas acções de advocacia e defesa dos direitos das mulheres,
aprovar a documentação necessária para a constituição legal
do FOMMUR, reconstituir os
órgãos, através da eleição de novos membros, e fortalecer a relação com os parceiros de cooperação, outras organizações da
sociedade civil e do Governo.
Lizete Mucasse, representante de mulheres rurais de
Chóckwè, que por sinal é a nova
presidente da Organização, disse que o açambarcamento de
terras e a violência contra mulher constituem os principais
desafios da organização.
“Há muitas camponesas a
perderem a terra para os endinheirados. Temos que rever este
cenário. O projecto SUSTENTA
também veio piorar a situação,
porque não beneficia as mulheres”, comentou Mucasse, para
quem a violência contra mulher
no meio rural também constitui
um calcanhar de Aquiles para o
bem-estar daquele grupo social.
“Há muitos casos de violência doméstica e abusos sexuais

contra a rapariga. Achamos que
a sociedade deve ser educada a
respeitar a mulher. Ela também
tem o direito de decidir sobre o
seu corpo”, explicou.
A violência que aterroriza
os cidadãos em Cabo Delgado é
outro problema que apoquenta
o FOMMUR. “O que se passa
em Cabo Delgado é inaceitável. Há todo tipo de violação de
direitos humanos. As mulheres
ficaram sem a terra, habitação
e ainda sofrem abusos sexuais.
É urgente acabarmos com isso”,
disse.
Faustina Augusto é de Mocímboa da Praia e descreveu
a situação no terreno. “Sou de
Mocímboa da Praia, palco da
violência de insurgentes em
Cabo Delgado. No terreno, a
situação é dramática. Os mídias

não têm capacidade de retratar
todas as atrocidades que vivemos. Perdemos tudo e estamos
sem norte. Dormimos ao relento, com medo e sem esperança
de um futuro melhor. Urge pacificar Cabo Delgado”.
Tina Simão, também natural
de Cabo Delgado, frisou que a
violência que fustiga a província
de Cabo Delgado transformou a
vida da mulher num caos. Segundo ela, as mulheres, para
além de perderem os maridos,
ficam sem terra e sem habitação. “A situação é tão triste que
me faltam palavras. Com a insurgência não há paz nem produção”, disse.
Projecto SUSTENTA
criticado
As mulheres de quase todas

as províncias do país foram unânimes em afirmar que o projecto SUSTENTA não é mais-valia
para as camponesas, visto que,
na opinião delas, beneficia certas pessoas acopladas ao partido
no poder. Para além de expropriação de terra, violência em
Cabo Delgado e a não inclusão
do projecto SUSTENTA, algumas mulheres queixaram-se da
falta de vias de acesso para escoar os produtos.
“Como camponeses nos
queixamos de falta de vias de

“

da Silva, mulher rural da província da Zambézia.
O FOMMUR conta com novos órgãos sociais, liderados por
Lizete Mucasse, representante
de mulheres rurais de Chóckwè.
Do seu elenco fazem parte Rebeca Mabui, vice-presidente do
Conselho de Direcção, e Elisabeth Roque, secretária do Conselho de Direcção.
A Mesa de Assembleia será
presidida por Maimunda Tala,
coadjuvada por Dórica Amosse
como vice-presidente, e Helena

Há muitas camponesas
a perderem a terra para
os endinheirados. Temos
que rever este cenário.
O projecto SUSTENTA
também veio piorar a
situação, porque não
beneficia as mulheres.

acesso. Não temos transporte
para escoar os produtos. É difícil carregar comida, água, lenha
e mais coisas numa bicicleta. As
políticas do país têm de pensar
nos agricultores”, referiu Luísa

Terra, como secretária. Por sua
vez, Tina Simão foi eleita como
presidente do Conselho Fiscal.
Lágrima Zandamela e Luísa da
Silva são Vice-presidente e secretária, respectivamente.
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POPULAÇÃO PEDE SOCORRO

Casas do Estado abrigam ladrões na Maxixe

A

População de Mangapane, no distrito
da Maxixe, província
de Inhambane, está
agastada com as autoridades locais. Em causa está o abandono
de casas parcialmente afectadas
pelo ciclone Dineo em 2017. De
acordo com os residentes, aquelas casas, construídas para abrigar profissionais de saúde, funcionam como esconderijo para
criminosos, para além de cobras.
D&F

das da seguinte forma: uma para
a direcção distrital de Educação, a
segunda residência para o tribunal
distrital e a terceira e última foi entregue à procuradoria distrital. Os

quando se procedeu com a construção das casas era para albergar
os médicos, mas, passado algum
tempo, viram-se obrigados a abandoná-las, por um lado devido ao

Texto e fotos: Anastácio
Chirrute, Em Inhambane

São, no total, três residências construídas para o pessoal de
saúde, em particular médicos, de
modo a que estes não vivessem tão
distantes dos seus locais de trabalho. Desde que foram atingidas
pelo ciclone Dineo, em Fevereiro
de 2017, nunca mais foram reabilitadas e, de acordo com a população, acolhem ladrões e cobras
venenosas. As autoridades governamentais reconhecem o problema, mas dizem que as casas já têm
novos donos.
Pelo que testemunhámos no
terreno, nomeadamente no bairro
Mangapane, as casas ainda estão
em total estado de abandono. Na
verdade, mesmo antes do ciclone
Dineo, as casas nunca chegaram a
ser ocupadas. Para já, a população
até sugere que sejam usadas como
posto policial e unidade sanitária,
infra-estruturas que fazem falta
naquela zona de Maxixe.
O Dossiers & Factos conseguiu
apurar junto do administrador local que as mesmas nunca foram
ocupadas devido à sua localização,
considerada isolada e bastante distante do hospital, o que contraria
a tese de que foram erguidas para
que o pessoal de saúde estivesse
mais perto do posto de trabalho.
A população, atormentada com
a presença de supostos ladrões e
cobras no local, pede ajuda.
“Naquelas casas já vivem cobras venenosas que até à luz do dia
passeiam nas nossas casas, não há

Casa abandono que foi afectada pelo ciclone Dineo em 2017
quem zele pelas casas, a mata
está engolindo aos poucos o património do estado, além disso,
as casas são usadas como esconderijo de ladrões, que na calada da noite saqueiam bens da
população e em seguida vão se
esconder naquele local”, denunciou Maria António, residente de
Mangapane.
Sem qualquer segurança, os
supostos ladrões têm se dedicado, sobretudo, ao roubo de portas e material eléctrico.
O Secretário do bairro, Pascoal Leonardo, diz que já fez
chegar a preocupação a quem
de direito, mas, até aqui, as casas
continuam no mesmo estado.
Enquanto isso, a onda de criminalidade tende a crescer, situação que se agrava por falta de um
posto policial.
“Já estou cansado de falar
com os chefes lá em cima sobre
aquelas casas, sempre prometem
reabilitá-las e nunca mais o fazem. Se for a prestar um pouco
de atenção, vai perceber que já
não tem portas, e outros bens foram roubados porque ninguém
os controla. Eu até perguntei
ao administrador por que não
transformava aquelas casas em
centro de saúde, estamos mal
aqui, todos os dias temos que
viver a lamentar por falta de serviços básicos”, disse.

Pascoal Leonardo, Secretário do bairro

Autoridades dizem que já há
ocupantes
Entretanto, as autoridades
governamentais a nível daquele
distrito garantiram que as casas já
têm novos ocupantes, que a qualquer dia poderão ser apresentados
ao público.
De acordo com a administração local, as casas foram distribuí-

Maria António, residente de Mangapane
novos inquilinos deviam ter ocu- ciclone Dineo, que causou alguns
pado as residências até princípio danos não muito avultados, e, por
deste ano. O Dossiers & Factos outro, devido à sua má localização.
sabe que um dos três novos ocuEnquanto aguarda-se pelos
pantes recusou a oferta, alegando novos ocupantes, aquelas infravários motivos.
-estruturas, que custaram dinheiro
Jorge Tinga, Administrador aos cofres do Estado, vão caindo
do distrito da Maxixe, revelou que aos pedaços.

Publicidade

Arrendamos escritórios
modernos e espaçosos na Matola
Quer trabalhar
em ambiente
espaçoso e
aconchegante? Nós
somos a solução,
arrendamos
escritórios, a
preços convidativos

Tchumene 1, entrada à Inspecção Nacional de Veículos, no
seguinte endereço: Rua Carlos Tembe, Parcela número 696,
Matola, Telf –869744238, celular – 82 47 53 360
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NAS ESCOLAS DE CONDUÇÃO

Instruendos revoltados com demora
na marcação de exames

D

epois de cerca de sete
meses de paragem,
forçada pela pandemia da Covid-19,
jovens e adultos que frequentam
escolas de condução voltaram às
aulas. Alguns, já na recta final do
curso, voltaram com a esperança
de serem submetidos ao exame
final, no sentido de poderem,
finalmente, ter habilitação para
conduzir. Contudo, o Instituto
Nacional de Transportes Terrestres e as escolas continuam sem
datas marcadas para o efeito, o
que revolta os alunos.
D&F Texto: Hélio de Carlos

Após terem sido registados os
primeiros casos da pandemia da
Covid-19 no país, todas as instituições de ensino fecharam as portas,
por força do estado de emergência.
Volvidos cinco meses, isto é, há dois
meses, as escolas de condução, assim
como o Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER), voltaram às actividades, de forma faseada,
com prioridade, nos primeiros dois
meses, a ser dada às aulas normais e
àqueles que pretendiam reaver suas
cartas.
Diante desta decisão [de dar
prioridade às aulas normais e aos que
pretendem reaver suas cartas], há um
grupo que se sente prejudicado, nomeadamente o dos instruendos que
já completaram 90% do processo
formativo, afinal de contas só precisam realizar os exames teórico e/ou
prático.
Na cidade da Matola, são muitos
os casos de estudantes que, pouco antes de as escolas fecharem as portas,
já tinham os seus exames marcados.
Alguns já realizaram o exame teórico
e esperavam realizar o prático logo
que o INATTER voltasse ao “activo”,
mas tal não aconteceu.
Parece que a luz verde do semáforo
avariou
Dossiers & Factos interagiu com
alguns estudantes bem como com
algumas direcções das escolas no
sentido de perceber em que pé está
o processo tendente à realização dos
exames, que, pela demora, compromete planos de muitos alunos que a
esta altura já contavam ter a carta de
condução na mão.
Os instruendos disseram que,
com a reabertura das escolas de condução, chegaram a ver ‘‘uma luz verde em meio a vários semáforos com
luz vermelha’’, no entanto, a esperança desapareceu. É como se “a luz
verde do semáforo tivesse avariado”,

de um mês, mas também dizem não
serem responsáveis pela demora, atirando a batata quente ao INATTER,
que consideram ser a única instituição capaz de explicar, em detalhe, as
razões da demora.
As escolas dizem ter recebido há
dias um e-mail do INATTER, solicitando o envio de lista dos alunos que
estão na fase do exame. Os directores
dizem que a demora também os deixa incomodados.
‘‘Através das caras que aqui temos
visto ou até mesmo do tom de voz ao
telefone, conseguimos perceber o
desespero e a impaciência desses estudantes, e nós também, como escolas, já queremos aliviar esse peso das
costas e ver essas cartas concluídas’’,
disse uma funcionária em uma das
escolas.
Entretanto, o Delegado Regional
do INATTER na cidade da Matola,
Alcídio Macucule, diz ter conheci-

mento das inquietações e da ansiedade dos estudantes, mas explica que o
tempo de espera que foi imposto visa
permitir que os estudantes possam
rever a matéria e, assim, evitar reprovações em massa.
Disse ainda que, há duas semanas, o INATTER já pediu a lista dos
que teriam os seus exames marcados, assim como dos que pretendam
marcar os seus exames, para que na
segunda-feira da semana finda, os
exames pudessem iniciar.
‘‘Nós já pedimos as escolas que
nos enviem a lista dos seus estudantes que devem fazer os exames e que
tenham parado por conta da pandemia, pois enfrentamos alguns problemas e perdemos a nossa listagem
biográfica desses estudantes, mas a
partir da próxima semana poderão
começar com os exames’’, disse o Delegado do INATTER na cidade da
Matola.

Escolas de Condução lançam a ‘‘batata quente’’ ao INATTER
dizem.
a criar revolta entre os estudantes,
Os nossos entrevistados dizem cujos planos estão a ser constantenão perceber o porquê da demora, mente adiados. As direcções das essobretudo por considerarem que colas, dizem os estudantes, pediram
o período em que as aulas estive- que aguardássemos por mais um
ram paradas por causa do estado de mês.
emergência foi suficiente para que as
O jornal Dossiers & Factos diriescolas e o INATTER criassem con- giu-se à algumas escolas sediadas na
dições para a realização dos exames. cidade da Matola, a fim de colher a
‘‘Somos muitos que nos sentimos sua versão. Estas confirmam o prazo
prejudicados com o cenário, as escoPublicidade
las mal sabem nos explicar o que se
está a passar’’, disse um dos estudantes falando em anonimato.
‘‘Eu aproximei-me a direcção da
minha escola de condução para perTchumene 1
ceber por que ainda não fui solicita| Rua Carlos tembe,
do para fazer o exame. Estou desde o
Parcela Nº 696, Matola
ano passado a tentar tirar essa carta,
Nuit: 400464744
primeiro lutei com o sistema para fazer o exame teórico, depois surgiu a
Telf:+258 869744238 |
pandemia, e agora essa demora quaCelular: +258 82 4753360
se que inexplicável’’, lamentou uma
das nossas fontes.
Identificação da empresa
Helton Mathe, 23 anos de idade,
A woninga serviços é uma empresa
está há 10 meses nas salas da escola
de limpezas, que garante um
de condução na cidade da Matola,
onde procura habilitação para a caambiente impecável, com
tegoria de pesado (C1A). Contava
serviços feitos no mínimo detalhe para
já ter terminado de fazer a sua carta
a satisfação dos nossos clientes.
de condução ainda nos primeiros
três meses e ‘‘só continuo a persistir
porque preciso mesmo desta carta,
e quero terminar logo para, através
desse documento, procurar um trabalho’’, disse Helton.
Por sua vez, Eduardo de Sousa,
que corre atrás da carta já há um ano,
não escondeu a sua estupefacção
com a situação.
Recolha e tratamento de lixo
‘‘Por conta da demora para que
eu possa fazer o exame teórico acaLavagem de viaturas
bei levando muito tempo e, quando consegui, as escolas fecharam as
portas por conta da pandemia. Hoje,
Fumigação e desratização
mesmo depois de reabrirem, dizem
que temos que aguardar por mais
Jardinagem e outros serviços
um mês, mas sei que será por tempo
indeterminado. Já estou impaciente’’,
desabafou.

Localize-nos

Especializados em:

Limpeza geral

Escolas apontam dedo a INATTER
A demora na realização dos exames nas escolas de condução está

Prestamos serviços em instituições
públicas, privadas e a residências.
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Mambinhas sub-20 partem para COSAFA
no dia 29

A

selecção nacional
de futebol sub-20,
os Mambinhas, prepara-se para rumar
a Porto Elizabeth, na África
do Sul, onde irá fazer parte do
torneio da COSAFA. A viagem
está agendada para o dia 29 de
Novembro.

Para o efeito, o combinado
nacional iniciou, na última quinta-feira, os trabalhos de preparação, com vista a participar da
prova naquele país vizinho, no
período de 3 a 13 de Dezembro
do ano em curso.
Entretanto, a equipa técnica
convocou para o arranque dos
treinos 33 jogadores pertencentes a equipas como Associação
Black Bulls, Desportivo Maputo, Costa do Sol, Maxaquene,
Liga Desportiva de Maputo,
Ferroviário de Maputo e Estrela
Vermelha.
Confira a lista de convocados: Associação Black Bulls Teixeira, Simon, Kimiss, Sérgio,

René, Valdemiro, Cleyd, Aylton,
Celton, Zé, Dércio, Zacarias,
Romão, Simon, Miguel e Helton

Tembe; Costa do Sol - Horácio,
Nhanombe, Keyns e Nandinho;
Desportivo Maputo - Guiden-

EM TODAS MODALIDADES DESPORTIVAS

Nyusi dá “luz verde” para
campeonatos nacionais

A

s modalidades desportivas de todos
os
campeonatos
nacionais já têm o
“yes” para voltarem ao activo,
a partir do dia 15 de Novembro do mês corrente. A “luz
verde” foi dada, recentemente,
pelo Presidente da República
(PR), Filipe Nyusi, que subli-

nhou que, para já, ainda não
está autorizada a presença do
público.
Segundo declarações do
Chefe do Estado, a decisão da
presença do público dependerá
da evolução de indicadores da
pandemia da Covid-19 e do com-

portamento dos intervenientes.
Aliás, o Presidente disse
haver possibilidade de o jogo
Moçambique – Camarões, que
terá lugar na data de 16 de Novembro, no Estádio Nacional
do Zimpeto, poder contar com
público, mas frisou que tudo depende da evolução da situação
da COVID-19 em Moçambique.

cio, Carlitos, Jopela, Daniel e Hélio; Maxaquene - Dias, Belarmino e Orlando; Liga Desportiva

- Samuel, Melvin e Miguel; Ferroviario de Maputo - Cardoso,
Estrela Vermelha - Helton.

Moçambola vai ao sorteio
esta quinta-feira

A

maior prova futebolística do país
está cada vez mais
perto de voltar.
Para o efeito, a Liga Moçambicana de Futebol (LMF), liderada por Ananias Couana,
tem um encontro marcado
com os clubes para a próxima quinta-feira.
A reunião será feita por
videoconferência e decidirá
o rumo que o Moçambola irá
tomar. No encontro, serão dis-

cutidos cinco pontos, nomeadamente: licenciamento dos
clubes, Assembleia Geral da
agremiação, arranque do Moçambola, bem como o sorteio
do mesmo.
De referir que, depois da
introdução da obrigatoriedade do licenciamento, somente 11 clubes tiveram a licença
para participar no campeonato nacional de futebol. A perspectiva é de que o campeonato
arranque nos finais do mês de
Novembro.
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ALVOS & HUMORADAS

A TERRA E OS HOMENS

Fotos: Albano Uahome

Hora da ponta

&
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HUMORADAS

Polícia morre esfaqueado por galo nas Filipinas

U

ma polícia de San Jose,
nas Filipinas, morreu
durante uma operação
contra as lutas ilegais de
galos, na qual estava como agente infiltrado. O tenente Christian
Bolok foi atacado por um dos galos
que estava armado com lâminas nas
garras, e acabou por não sobreviver
aos ferimentos.
As lutas de galos são uma actividade popular nas Filipinas, nor-

malmente envolvendo apostas. São
aplicadas esporas, lâminas e outros
objectos cortantes e perfurantes nos
animais que lutam até à morte numa
arena.
Com a pandemia da Covid-19, as
autoridades filipinas baniram todas
actividades e eventos de cariz cultural ou desportivo, incluindo as lutas de galos, e têm montado grandes
operações para combater os eventos
desta natureza, que decorrem de forma ilegal e escondida.

O agente Bolok estava numa destas lutas ilegais de galos, com o objectivo de recolher provas da actividade
ilegal e pegou num dos galos, com o
objectivo de o confiscar. Quando o
fez, o animal agitou-se e, com a lâmina que tinha numa garra, cortou o
polícia numa perna. O golpe atingiu
a artéria femoral e, em poucos minutos, o agente sangrou até à morte.
O polícia ainda foi levado ao
hospital local, onde foi declarada a
morte.
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Parruque estreia-se com “as cinco pragas
do divórcio”

“

As cinco pragas do divórcio” é o título do primeiro livro do escritor
moçambicano Fernando
Parruque. Ainda sem data nem
local para o lançamento oficial,
a obra pretende propor uma
reflexão à sociedade em torno
da vida conjugal. O livro de estreia de Fernando Parruque já
está disponível ao preço de 600
meticais.
D&F Texto: Amad Canda

Membro de uma grande
família das artes (é irmão dos
músicos gêmeos Parruque, peculiares na forma como se apresentam em palcos), Fernando
Parruque conheceu os encantos
dos livros por culpa da mãe, que
entulhava a ele e a seus irmãos
de “pequenos livros de literatura
evangélica”.
A semente lançada pela progenitora do autor brotou, cresceu e agora dá o seu primeiro e
mais importante fruto: “as cinco
pragas do divórcio”, obra descrita
pelo próprio escritor como uma
“uma provação ao leitor em torno da falta de harmonia entre os
casais”. Em conversa com o Dossiers & Factos, a primeira preocupação de Parruque foi chamar
atenção para a necessidade de
se observar a subjectividade das
pragas, que não são necessariamente cinco.
“Agora estamos no tempo da
pandemia, chegar a casa as 20h é
um problema para alguns, mas
outros podem chegar no dia seguinte e não há nenhum problema. Então chegar tarde pode ser
uma praga para ti mas para mim
não ser. As pragas são precisamente estas situações que podem
fazer com que os casais enveredem pelo divórcio”, explica.
Talvez por ser professor de
educação cristã, também fruto da
educação que teve em casa, Fernando Parruque confere ao livro
um cunho espiritual. “No livro
pode ser encontrada a existência de Deus e, nalgum momento,
recorro mesmo à algumas passagens da bíblia para sustentar
aquilo que é uma regra que tinha
que ser bem vivida. Nós nascemos e encontramos problemas
mas a solução já existe na bíblia”.
As peripécias da Lizha
Um dos contos mais encantadores da obra é, sem qualquer
dúvida, “as peripécias da Lizha”.
Nesse capítulo, o autor ousa

Parruque promete anunciar em breve a data do lançamento oficial do livro
abordar um assunto actual e que
é visto como tabu, sobretudo nas
sociedades africanas, em particular em Moçambique: a homossexualidade. O autor, que faz as
vezes de actor em diversas histórias, cai no engodo das redes
sociais, quando um homem, sem
revelar-lhe o gênero, alicia-o para
uma relação amorosa.
A história desenrola-se através do WhatsApp, plataforma
que Lizha (é assim que o pretendente do autor se identificava)
usava para enviar mensagens
persuasivas para o escritor. Depois de algum tempo, Fernando

“

decepciona-se. Ao longo da conversa que manteve com Dossiers
& Factos, Parruque esclarece que
a ideia “não é condenar os homossexuiais, mas promover um
certo respeito e consideração”.
De resto, o autor considera que
os homossexuais “têm um campo em que eles podem conviver,
respeitando algumas pessoas que
podem não estar a favor destas
práticas ”, propõe.
Assuntos como o “Kucthinga” (relação em que o homem assume a cunhada depois da morte
do irmão geralmente mais velho)
e incesto também estão entre a

Agora estamos no tempo da
pandemia, chegar a casa as 20h
é um problema para alguns,
mas outros podem chegar no
dia seguinte e não há nenhum
problema. Então chegar tarde
pode ser uma praga para ti mas
para mim não ser. As pragas são
precisamente estas situações que
podem fazer com que os casais
enveredem pelo divórcio.

Parruque descobre que, afinal,
Lizha não era uma mulher e

extensa lista de matérias sociais
abordadas na obra do autor nas-

cido em 1978.
25 anos de estrada
Estreia-se agora a solo, mas a
verdade é que Fernando Parruque embalou no mundo da literatura há 25 anos. Trata-se de um
período no qual participou de
diversos eventos ligados as artes,
incluído tertúlias literárias em estações radiofónicas. Sublinha-se,
igualmente, a participação da antologia poética “Sonhos, Caminhos e Lutas”, obra que junta 23
poetas.
O escritor justifica o tardio
“aparecimento” em nome próprio com as dificuldades finan-

ceiras. Por isso mesmo, defende
que a produção do livro deve ser
mais barata e “propõe que haja
políticas para que o livro chegue
a mais leitores”. Por exemplo,
prossegue o autor, “Nós só olhamos para Maputo e para Beira,
mas há outras cidades e outros
pontos do país que têm muitos
leitores”.
Apesar desta dificuldade,
Fernando Parruque considera
que a literatura moçambicana
está num bom caminho, com
muita produção literária. Aliás,
ele próprio já tem na forja cinco
romances, cuja produção deverá
ser financiada pelas vendas do livro “as cinco pragas do divórcio”.
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Anuncie

aqui.
SAI ÀS SEGUNDAS

Costa do Marfim caminha para “catástrofe”
e partilhar a raiva da oposição
que contesta a candidatura de

Alassane Ouattara a um terceiro mandato.

vidou, o mesmo se aplica ao
caso da Av. 10 de Novembro,
foi o Estado que filmou aqueles 2 cidadãos. É suposto o cidadão achar que vai encontrar
segurança quando vai a um
estabelecimento policial ou
quando encontra um agente
policial na rua, porém não é
o que acontece, infelizmente o
cidadão encontra terror, o que
é estranho.

mente, ele respondeu que não,
e nem tinha reparado que os
seus documentos estivessem a
ser alvo de censura, e para o
espanto e desagrado do agente
ela diz: “você está a entregar-me o documento com mão
esquerda”. Incrédulo, o agente disse a senhora: “colega, eu
sou canhoto, não pedi para
ser canhoto, aconteceu naturalmente e involuntariamente,
até porque a mão esquerda
está no meu corpo, não percebo o porquê da colega ter
esse comportamento”. Infelizmente isto acontece muito

VALORES

O

ex-presidente da
Costa do Marfim,
Laurent Gbagbo,
disse na semana
passada que o país está a caminhar para uma “catástrofe”
e apelou ao diálogo, numa entrevista à televisão TV5 Monde, escreve o jornal “Minuto
ao Minuto”.

“O que nos espera é uma
catástrofe. É por isso que estou
a falar. Para que se saiba que
não concordo em ir de mãos
dadas com o desastre. Precisamos de falar”, disse Gbagbo,
citado pelo “Minuto ao Minuto”, a partir da Bélgica, onde

aguarda um possível recurso
do Tribunal Penal Internacional (TPI), após a sua absolvição na primeira instância de
crimes contra a humanidade.
Cerca de 7,5 milhões de
costa-marfinenses foram às
urnas no sábado, numa eleição
marcada por receios de regresso da violência.
O órgão que temos vindo a
citar avança que desde Agosto,
altura em que o actual chefe
de Estado, Alassane Ouattara,
anunciou a sua recandidatura,
vários incidentes e confrontos causaram já cerca de 30
mortes, reforçando os receios
de uma escalada de violência
étnica, dez anos após a crise

GARGANTA FUNDA 5
O ESTADO DE “CÂMARA”
NA MÃO
Quando um cidadão vai
tratar o seu BI e quando entra
em contacto com o atendedor
público, está a falar com o Estado naquele momento, isto
é, o Estado está resumido no
funcionário que está no BAÚ
interagindo com o cidadão, e
são os valores do Estado que
eles devem transmitir. O mesmo se aplica aos nossos queri-

dos agentes da lei e ordem que
se encontram quer no gabinete
ou na via pública. é o Estado
que está ali naquela farda. Isto
vem a propósito do casal que
foi desalmadamente filmado
em plena Av. 10 de Novembro,
por agentes da Lei e Ordem, e
depois expostos em praça pública, até porque o “polícia-jornalista” adiantava que iria
mandar o seu material colectado para o “balanço geral”, mas
acabou mandando para todos

pós-eleitoral de 2010, de que
resultaram 3.000 mortos.
Laurent Gbagbo não falava
publicamente desde a sua detenção em Abril de 2011, na
sequência desta crise que teve
origem na sua recusa em reconhecer a vitória de Alassane
Ouattara nas eleições de 2010.
“Vamos falar! Negociar!
Falem juntos! Ainda há tempo
para o fazer, para falar. Gostaria de dizer aos marfinenses
que nesta luta pelo terceiro
mandato, eu, Laurent Gbagbo,
antigo chefe de Estado, antigo
prisioneiro do TPI, estou resolutamente do lado da oposição”, disse.
Gbagbo disse compreender

&
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nós, através dos nossos celulares. Garganta Funda fica muito
preocupada e não percebe o
que está acontecer em Matalane, local onde está a base de
formação da nossa polícia. Recentemente, tivemos o caso de
instruendas que foram engravidadas naquele recinto de busca
de conhecimento e dignidade,
entretanto saíram dali “nhimbiçadas”. Era o Estado que estava
a formar aqueles policiais, portanto, foi o Estado que as engra-

“

Por falar em valores, um
agente do Estado contou um
episódio a Garganta. Esse in-

Colega, eu sou canhoto,
não pedi para ser canhoto,
aconteceu naturalmente
e involuntariamente, até
porque a mão esquerda
está no meu corpo, não
percebo o porquê da colega
ter esse comportamento.

divíduo tinha a responsabilidade de transportar documentos dentro da instituição
onde trabalhava. Acontece
que, sempre que transportava
os documentos para o gabinete da Estrutura máxima da
instituição, a secretaria simplesmente não recebia os seus
documentos e pedia para ele
os deixar na mesa, e que depois ela levaria. Um belo dia,
a funcionária chamou o nosso amigo e perguntou: “você
sabe porquê eu não recebo os
seus documentos?” E, pronta-

no Estado e na sociedade. As
pessoas pegam os seus valores pessoais e sobrepõem aos
valores do Estado. Porque o
curandeiro dela amaldiçoou
a mão esquerda, então os colegas que não têm nada a ver
com isso têm de pagar, os
utentes e usuários dos serviços do Estado têm de pagar
por isso? São essas que violentam as suas crianças com
paus e outros instrumentos
contundentes só porque usou
a mão esquerda. Que se recupere os valores.

