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A calvície do desemprego
Há coisas difíceis de esconder, por
mais titânico o esforço que se faça para
o efeito. Certa vez, e justamente para
evidenciar a ideia de que nada fica oculto eternamente, o Juiz Augusto Paulino
– antigo Procurador-Geral da República - proferiu uma divisa que ficou gravada na memória colectiva dos moçambicanos: “a verdade é como caju, quando
amadurece, cai”.
Contra a lei da gravidade não se luta.
Aliás, até se pode lutar, mas por mera
temeridade, dado que a derrota é uma
certeza. Do mesmo modo, na guerra
contra o tempo, estamos todos condenados ao fracasso, porque o tempo tem
todo o tempo do universo, mas nós somos efémeros, qual flash das câmaras
fotográficas.
Se o tempo cura tudo, também revela tudo, e isso nem sempre é do nosso agrado. A título de exemplo, está a
calvície, que tantas vezes trai as nossas
aspirações de ter aparência jovial por
toda a vida. Nem a extravagância dos
cortes, nem mesmo o mais minucioso
dos transplantes capilares a esconde por
toda a vida.
Ela está sempre lá, atenta, e pronta a
mostrar-se ao mundo logo na primeira
oportunidade, tal e qual a indesejada
gravidez da adolescência, que, suavemente, se liberta das amarras de uma
camisola que a tenta esconder.
Agora pensem nos discursos dos
nossos dirigentes como a camisola da
adolescente grávida, como um chapéu
na cabeça do calvo ou mesmo como um
transplante capilar. De seguida, pensem
no drama de Ressano Garcia como a tal

verdade que se revela por si, sem qualquer tipo de esforço, como a gravidez
ou como a calvície.
Passamos a explicar o raciocínio,
para melhor entendimento. Durante
anos, e contrariando a realidade, o nosso Governo tem se vangloriado de criar
imensos postos de trabalho para os jovens moçambicanos. Os seus discursos
triunfalistas apresentam números bem
superiores aos reais, transmitindo a errada impressão de que “o país está bom”.
O episódio mais recente data de 2020,
quando Osvaldo Petersburgo, o secretário de Estado da Juventude e Emprego,
referiu-se à criação de cerca de 50 mil
novos postos de emprego no primeiro
semestre.
O que, convenientemente, o dirigente se esqueceu de fazer foi mencionar
dois aspectos que fazem toda a diferença: primeiro, que grande parte destes empregos foram sazonais. Segundo,
que os tão celebrados 50 mil novos postos nada eram face à quantidade de moçambicanos que perdeu o pão devido à
Covid-19.
A situação de Ressano Garcia mostra
de forma clara que as políticas de emprego no país estão longe do adequado. Não fosse isso, não teríamos tantos
compatriotas a procurar pelo “eldorado”, um adjectivo também desajustado
à realidade actual.
É que a esmagadora maioria dos moçambicanos que vão à terra do rand sequer tem empregos fixos. Muitos deles
vão vender na rua ou trabalhar em farmas, na plantação de repolho, tomate,
batata, ou na pastagem de gado, etc., ou

seja, tudo que podia ser feito internamente, tivéssemos nós políticas minimamente decentes.
Num país com uma infinidade de
terras aráveis, é humilhante que um
moçambicano tenha de emigrar para
ter o “privilégio” de plantar repolho
ou tomate. Alguém consegue explicar
o porquê de a nossa pecuária estar tão
subdesenvolvida?
Vejam que estamos a falar de actividades com as quais estamos familiarizados, mas nem por isso logramos
sucessos. Isso devia fazer-nos reflectir
sobre o nosso grau de preparação para
tirar proveito da exploração de aliciantes recursos, tais como o gás da bacia do
Rovuma.
Quantos moçambicanos estão agora em posições relevantes no projecto
liderado pela Total, em Afungi? Quantos moçambicanos estão a ser preparados para manusear a sofisticadíssima maquinaria inerente a estes mega
projectos?
Até agora, parece não haver nada estruturado nesse sentido. Ao que tudo
indica, seguiremos o exemplo dos “irmãos” angolanos, que importaram quase toda mão-de-obra envolvida na exploração do petróleo.
Que haja tanta gente a suportar humilhações só para ir vender “mapississi” nas ruas de Joanesburgo é revelador
do nosso falhanço no que às políticas de
emprego diz respeito, e devia fazer-nos
corar de vergonha.
Foi a boleia da Covid-19, mas a calvície revelou-se!
serodiotouo@gmail.com
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APOIO NO COMBATE AO TERRORISMO

Cabe a Moçambique decidir o que
quer

A

- Diz chefe da missão da UE

União
Europeia
tem estado atenta
à evolução da violência armada em
Cabo Delgado e garante estar
a prestar apoio humanitário à
população afectada. Relativamente ao eventual apoio militar, a organização considera
que Moçambique é “soberano”
e que só a ele cabe decidir que
ajuda pretende. A posição é
manifestada pela chefe da missão da UE em Moçambique,
Isabel Faria de Almeida, em
entrevista exclusiva ao Dossiers & Factos.

D&F

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumane

Para além do terrorismo
em Cabo Delgado, a chefe da
Missão da UE em Moçambique
debruça-se, entre outros assuntos, sobre o apoio do bloco, no
âmbito da reconstrução pós-Idai, do combate à Covid-19,
bem como das dívidas ocultas.
Siga a entrevista em formato
pergunta-resposta.
Reconstrução da Beira mais
lenta
Dossiers & Factos (D&F):
A UE tem sido um parceiro estratégico de Moçambique em
várias vertentes. Que análise faz
da vossa actuação na reconstrução das províncias de Sofala e
Cabo Delegado, após os ciclones Idai e Kenneth?
Isabel Faria de Almeida
(IFA): A UE mobilizou fundos
especiais para ajudar Moçambique a responder aos desafios
climáticos que foram ligados a
esses dois ciclones. O que aconteceu foi que, numa primeira
fase, a UE auxiliou nas operações de resgate e salvamento
das populações. Depois veio o
período em que mobilizámos
uma série de fundos que foram
anunciados na conferência da
Beira em Junho de 2019, e tivemos a presença do comissário
europeu, que veio de Bruxelas
para mostrar o comprometimento da UE, tendo anunciado
mais 200 milhões de euros. É
importante ter em mente que a
resposta foi faseada. Primeiro,
aquela fase da emergência, depois a fase do desenvolvimento
e agora ainda há algumas actividades que estão a ser lançadas.
É o caso de um investimento no

Isabel Faria de Almeida, representante da União Europeia Em Moçambique
saneamento da cidade da Beira.
Em Dezembro, tive a oportunidade de ir à província de Sofala para observar o ponto de
situação dos fundos da União
Europeia mobilizados no médio prazo. Uma das coisas mais
importantes é aquilo que se chama reconstruir melhor, ou seja,
as pessoas perderam as casas,
mas é importante que as casas
não permaneçam nas zonas das
cheias, onde o risco é muito elevado, e que se reconstrua com
maior resiliência para as populações responderem melhor a
outros fenómenos climáticos,
porque Moçambique é, de facto, um país muito vulnerável às
mudanças climáticas.
“Estamos satisfeitos, em
geral, mas o que acontece é que
gostaríamos que houvesse mais
celeridade e, às vezes, as coisas
levam tempo”
D&F – Foi à Beira recentemente e viu o que está a ser feito. A UE está satisfeita?
IFA – Estamos satisfeitos,
em geral, mas o que acontece é
que gostaríamos que houvesse
mais celeridade e, às vezes, as
coisas levam tempo. Mas o programa que nós fomos verificar
tem três componentes diferentes. Uma parte é sobretudo para
dar mais subsistência às populações que foram afectadas pelo
Idai. Portanto, dar mecanismos
de geração de renda, e esta parte
está a funcionar bem. Realmente, há muitas populações que

tiveram formações sobre como
fazer pequenos negócios. Esta
é a parte que está mais avançada. A parte menos avançada é a
parte da reconstrução das casas.
Tem sido um pouco mais difícil, mas lançámos as primeiras
pedras em vários sítios e há duzentas casas que vão ser entregues no princípio de 2021.
D&F – Como é que a UE faz
o monitoramento para evitar
eventuais desvios?
IFA – O que fizemos foi
canalizar os fundos via nossos parceiros, nos quais temos
confiança, para que isso não
aconteça. No caso da resposta aos ciclones, temos vários
parceiros, como por exemplo,
algumas agências das Nações
Unidas. Temos o PNUD, que é
o principal implementador do
programa que reconstrói casas
e também dá formações às populações sobre os mecanismos
de criação de renda. Portanto,
o PNUD é uma organização na
qual temos confiança. Temos
também o Unicef, com quem
estamos a trabalhar no âmbito da resposta aos ciclones no
domínio da nutrição. Ao escolhermos os parceiros, fazemos
a triagem e alocamos os fundos
àqueles parceiros que são dignos de confiança.
D&F – Com esses parceiros
não há espaço para manobras?
IFA – Não. Fazemos uma
monitoria sistemática, para
que não haja espaço para essas

coisas.
D&F – E como é que tem
trabalhado com os parceiros
moçambicanos?
IFA – Estamos a trabalhar
com os parceiros moçambicanos. Agora, quando estive em
Sofala, o governador da província e a secretária de Estado estiveram connosco.
D&F – Nessas acções de recuperação pós-ciclones, quanto
é que a UE gastou?
IFA – A UE gastou mais de
200 milhões de euros, que foram
mobilizados, para além do pacote financeiro do apoio da UE
a Moçambique. Isto acresce ao
que já vem sendo feito. Há uma
parte também importante que
vai ser desenvolvida pelo Banco
Europeu de Investimento, em
que se vai apoiar a reconstrução
de várias infra-estruturas importantes na cidade da Beira.
Fundos de combate à Covid-19 canalizados
D&F – Sabe-se que a UE
tem apoiado Moçambique no
combate à Covid-19. Como tem
sido esse processo?
IFA – Neste caso, a União
Europeia teve uma abordagem
em que todos juntos organizámos uma resposta que permitiu
canalizar fundos de forma a dar
resposta às questões socioeconómicas da população, porque
o impacto na população foi
muito grande. A UE mobilizou

fundos durante 2020, e estamos
agora a finalizar o primeiro pagamento de 50 milhões de euros
para ajudar o Governo de Moçambique a responder no domínio da saúde, educação e na
protecção social, este último é
um mecanismo importantíssimo para ajudar às populações
numa situação de crise desta dimensão. Portanto, a União Europeia mobilizou 100 milhões
de euros, dos quais 50 foram
pagos no final de Dezembro.
Este caso é diferente de quando estava a falar da resposta
que demos aos ciclones, onde
utilizámos parceiros como as
Nações Unidas. Aqui os fundos
foram canalizados directamente
para o Tesouro de Moçambique.
D&F – Como avalia a gestão
da Covid-19 pelo Ministério da
Saúde?
IFA – Pensamos que é bastante positivo o desempenho
do MISAU na resposta. Felizmente, o impacto da pandemia
em Moçambique, em termos do
número de vítimas, tem permanecido relativamente controlado, e isso é, de facto, muito positivo. Mas, claro, vivemos num
país que tem esta dimensão tão
grande e a capacidade dos serviços de saúde de responder, se a
pandemia se alastrar muito rapidamente, é limitada. Portanto,
o reforço dos serviços de saúde
é bastante importante e a cobertura do sistema de protecção
social deve atingir mais pessoas.
D&F – Agora temos a nova
estirpe da Covid-19. No seu
ponto de vista, como é que Moçambique se deve comportar?
IFA – Acho que as medidas
de distanciamento físico, lavagem das mãos, a utilização obrigatória de máscaras têm surtido efeito. Significa que é muito
importante continuar com as
medidas de prevenção. Existe
uma acção em relação à vacina
que abre novas perspectivas no
combate à doença. Existe um
fundo grande relativo à vacina, que é o GAVI, que a União
Europeia tem apoiado e, portanto, é muitíssimo importante
que não sejam só países ricos a
terem acesso à vacina, mas que
os países mais pobres também
tenham acesso. Acho que agora
estamos a entrar numa fase em
que estamos mais com os olhos
postos na vacinação.

Continua na Pag 06
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“A UE faz parte desta iniciativa que
se chama GAVI e o objectivo é, de
facto, providenciar vacinas, não só
na Europa, mas também no resto do
mundo”
D&F – A União Europeia
vai apoiar Moçambique na
aquisição da vacina?
IFA
–
Exactamente,
mas isso não é só para
Moçambique. A UE faz parte
desta iniciativa que se chama
GAVI e o objectivo é, de facto,
providenciar vacinas, não
só na Europa, mas também
no resto do mundo, nos
países mais pobres, pelo que
não é só Moçambique que é
objecto desta iniciativa, mas
também outros países, que,
tal como Moçambique, têm
menos recursos para adquirir
as vacinas. O trabalho é
feito por nossos colegas em
Bruxelas, conjuntamente com
a Organização Mundial da
Saúde (OMS).
D&F – Já há datas para
Moçambique em particular?
IFA – Do meu lado não
estou ciente, haverá certamente
datas, mas os meus colegas
que trabalham directamente
com estes fundos globais é que
estão mais cientes do que eu.
D&F – Que ilações podem
ser tiradas desse longo período
de cooperação entre a UE e
Moçambique?
IFA – É uma parceria data
de várias décadas e é, acima
de tudo, política, económica
e social. Estamos agora a
entrar em 2021, naquilo que
chamamos novo ciclo de
programação. Tivemos um
ciclo de programação entre
2014 e 2020. Terminámos o
ano de 2020 de uma forma
bastante atípica e estranha,
devido à pandemia da
Covid-19. Mas, em 2021,
vamos entrar numa nova
parceria, e nós, a UE, Governo
de Moçambique e outros
parceiros
moçambicanos,
decidimos
investir
e
empoderar os jovens, com
ênfase muito especial para
as raparigas. A juventude vai
merecer uma atenção especial
da UE nos próximos tempos.
Cabo Delegado: para
problemas
complexos,
respostas complexas
D&F – Que comentário
faz sobre a situação de Cabo
Delgado?
IFA – A situação que se vive
em Cabo Delgado é complexa,
e envolve factores políticos,
económicos
e
também
sociais. O facto de haver
uma juventude tão grande
com relativamente poucas
perspectivas de emprego, a
par do gás que existe, do qual
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as pessoas ainda não tiveram
a possibilidade de usufruir,
faz com se viva uma situação
de tensão. A complexidade da
situação no terreno exige uma
resposta complexa. Portanto,
a UE está profundamente
convencida que será preciso
pensar em três assuntos
especiais, que é aquilo a que
chamamos de tripla conexão
entre a questão humanitária,

desenvolvimento humano da
população, mas também tudo
isso só faz sentido se se investir
na paz e estabilidade.
“Governo de Moçambique
é soberano e terá que decidir
como é que os parceiros
poderão ajudar a responder
aquilo que está a acontecer em
Cabo Delgado”
D&F – Em algum

momento pensou-se que a
UE podia apoiar militarmente
Moçambique
em
Cabo
Delgado. Mas não foi o que se
viu. Quer comentar?
IFA – A UE deu apoio
humanitário.
Mobilizámos
cinco milhões de euros para
permitir às organizações que
estão no terreno dar o apoio
necessário às populações
de deslocados a todos os

níveis. Agora existem outras
discussões
sobre
como
completar
esta
resposta
humanitária, penso que, de
facto, é nesta filosofia da tripla
conexão que se deve encontrar
o lugar correcto, e o Governo
de Moçambique é soberano e
terá que decidir como é que
os parceiros poderão ajudar
a responder àquilo que está a
acontecer em Cabo Delgado.

Recuperação da confiança dos
parceiros

D&F – São décadas de
cooperação entre Moçambique e
UE e, de certeza, trabalharam com
vários governos. Com qual dos
governos foi mais fácil trabalhar?
IFA – Temos trabalhado com
uma série de governos diferentes
e com todos conseguimos sempre
dialogar e reforçar a nossa
parceria. Portanto, os desafios
que existiam há dez anos são
diferentes dos que existem hoje. E
penso que, mais do que as pessoas
propriamente ditas, é o mundo
que evolui de uma forma muito
rápida. Pensamos que juntos
poderemos dar respostas aos
desafios que não só existem para
Moçambique, mas para o mundo
inteiro, inclusive para a Europa.
“O facto de agora, com a
resposta à pandemia, termos
feito um apoio directo e curto
ao Orçamento é para responder
a uma situação excepcional.
É um bom prenúncio, mas
é importantíssimo que os
progressos no domínio das
finanças públicas sejam bem
visíveis”

D&F – Devido às dívidas
ocultas,
alguns
Estados
Membros da UE recuaram no
financiamento ao Orçamento
do Estado. No entanto,
voltaram com os 100 milhões
para o combate à Covid-19.
Como será a relação com
Moçambique
daqui
para

compreender é que do lado da
União Europeia havia, de facto,
uma suspensão do apoio ao
Orçamento Geral do Estado,
desde 2018. O que acontece
é que temos vindo a reforçar
nossos programas no domínio
da gestão das finanças públicas,
porque pensamos que é um

frente?
IFA– O que é importante

domínio-chave para preparar
o futuro. É importante que

haja mais transparência,
melhor execução orçamental
e responsabilização também.
Por isso reforçámos os nossos
programas. O facto de agora,
com a resposta à pandemia,
termos feito um apoio
directo e curto ao Orçamento
foi para responder a uma
situação excepcional. É
um bom prenúncio, mas
é importantíssimo que os
progressos no domínio das
finanças públicas sejam
bem visíveis. Nesse caso,
os parceiros considerarão
quais são as melhores
modalidades.
D&F – Pode-se dizer
que Moçambique está a
recuperar a confiança dos
parceiros gradualmente?
IFA
–
Exactamente.
Construir confiança demora
anos e quebrar confiança
demora segundos. Então, em
pouco tempo destrói-se o
trabalho que foi feito durante
muito tempo. Estamos neste
período de reconstrução.
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CUSTO DE VIDA SUFOCA PALMA

Voo Palma-Pemba custa 27 mil
meticais

P

arece surreal, mas é
verdade. Viajar de
avião de Palma até
Pemba (só ida) implica gastar os inacreditáveis
27 mil meticais, que podem
baixar, em caso de desconto,
para 22 mil meticais. Quer
numa quer noutra situação,
os preços são invulgares e superam a tarifa do voo Maputo-Pemba das Linhas Aéreas
de Moçambique (LAM), que,
na pior das hipóteses, custa
36 mil meticais ida e volta.
D&F

Texto: Amad Canda

Palma está isolado do resto da província de Cabo Delgado, desde que foi fechada
a estrada que liga o distrito
à capital, Pemba, via Pundanhar e depois Mueda. Face às
circunstâncias, o transporte
aéreo apresenta-se como a
solução mais viável para sair
da região, um desejo comum
entre quem lá está, devido ao
terrorismo que se vem intensificando nas últimas semanas. Mas é uma solução cara.
O Dossiers & Factos apu-

Palma é dos distritos mais fustigados pelos terroristas
rou que a viagem de Palma
até Pemba, que não dura mais

Tabela da LAM mostra que viajar de Maputo a Pemba é mais barato que sair de Palma a Pemba

de 20 minutos, chega a custar os impressionantes 27 mil
meticais, num serviço garantido pela Fly Indico, uma empresa moçambicana que opera desde Fevereiro de 2019.
Vale salientar que esta tarifa não contempla o regresso, o que quer dizer que é até
superior ao preço do voo Maputo-Lisboa. Por exemplo,
uma viagem para a capital
portuguesa, com partida a 12
de Janeiro e regresso a 23 do
mesmo mês (voo da Ethiophian Airways, considerado
de última hora) está orçada
em 49 mil meticais.
Este pequeno exercício
comparativo permite perceber o quão o custo de vida
subiu no distrito de Palma,
palco da construção da plataforma de liquefacção de gás
(LNG em inglês), um mega
projecto liderado pela petrolífera Total.
Fontes locais garantem
que, apesar das proibitivas
tarifas, a procura pelos serviços da Fly Indico – que
opera com uma aeronave de
18 lugares – é enorme. Atormentados pela guerra que
grassa na região, os residen-

tes de Palma estão ansiosos por abandonar o local e
encontrar abrigo em zonas
seguras, como é o caso da
cidade de Pemba, para onde
têm acorrido os deslocados,
provenientes de quase todos
os distritos ao norte de Cabo
Delgado. O medo faz com
que não se meçam esforços
para sair do distrito.
Assim, os que podem pagar aguardam desesperadamente pela sua vez (a fila é
grande e só há uma aeronave), mas o grosso da população sequer tem esperança,
devido à falta de meios.
Sufocados pela guerra e
pela fome
A esta altura, não há nada
que dê alento à população do
distrito de Palma. Como se a
guerra movida pelos terroristas não fosse castigo suficiente, ainda se vê obrigada
a lidar com a problemática
da fome, resultado do custo
de vida, que sobe de forma
assustadora.
Os residentes daquela riquíssima região estão literalmente sufocados. É que, com

as vias de acesso bloqueadas,
é quase impossível abastecer
a zona, o que leva à escassez
de produtos essenciais e consequente agravamento dos
preços. É a incontornável lei
da procura e oferta.
Só para que se tenha uma
ideia, um saco de 25 kg de
arroz é vendido a 2500 meticais. Na cidade de Maputo,
o mesmo produto custa, em
média, 1300 meticais. É quase a metade. O caso do preço
do combustível é ainda mais
escandaloso. Um litro de gasolina é comercializado por
160 meticais, contra os 62
meticais estabelecidos pelo
Governo.
De acordo com as nossas
fontes baseadas em Palma,
o pouco que chega àquele
ponto do país é proveniente
da vizinha Tanzânia, ainda
assim com muita dificuldade. A já precária condição de
vida dos residentes de Palma deteriora-se a cada dia,
num contexto de guerra que
já nem permite a prática da
agricultura, fonte de subsistência da maioria das famílias moçambicanas.

Continua na Pag 06
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Agentes económicos deixam Palma
Em Setembro do ano passado,
o Dossiers & Factos escalou vários
distritos da província de Cabo
Delgado assolados pelo terrorismo,
entre eles Palma, que acabava de
ser palco, a 12 de Setembro, de um
violento ataque dos insurgentes
contra cidadãos indefesos. “28
concidadãos
nossos
foram
barbaramente assassinados, depois
de mortos foram decapitados.
Ocorreu por volta das 10:00 horas
do dia 12”, confirmou, na altura, o
Comandante Distrital da Polícia
da República de Moçambique em
Palma, Arquimedes Dima.
Este ataque, o mais brutal
naquela região, pelo menos até
então, gerou pânico no seio da
população, que temia cair em
emboscadas similares. Já nessa
altura, várias eram as pessoas que
falavam abertamente do desejo de
abandonar o distrito, tal é o caso de
Saiful Islam, jovem de 23 anos de
idade, que saiu de Bangladesh há
sensivelmente dois anos, em busca
de melhores condições de vida.
Quando o encontrámos, em 25
de Setembro, acabava de perder seu
irmão mais velho, precisamente
na chacina perpetrada pelos
terroristas naquele fatídico 12
de Setembro em Pundanhar.
Temendo que lhe acontecesse o
mesmo, o bengalês já equacionava
a possibilidade de desenvolver sua
actividade comercial noutro ponto
do país, embora o destino ainda
estivesse indefinido.
Não se sabe se Islam chegou
a concretizar o seu desejo, mas
a verdade é que muitos dos seus
colegas abandonaram Palma, à
procura de lugares mais seguros,

Arquimedes Dima, Comandante Distrital da PRM em Palma
ou seja, não é só pelas dificuldades
de acesso que não há produtos
básicos no distrito, é também pelo
facto de haver cada vez menos
comerciantes.
Do terror nem a Total escapa
O ano não podia ter começado
de forma pior em Afungi, no
distrito de Palma, Cabo Delgado.

Enquanto a maioria celebrava
a chegada do 2021, a aldeia do
Reassentamento de Quitunda,
habitada por pessoas transferidas
da área do DUAT concedida à
Total, era palco de mais uma
incursão dos terroristas, dois dias
depois do ataque ao povoado de
Monjane (Mondlane). O ataque à
aldeia do Reassentamento, que está
a escassos 2 km do acampamento
da Total, fez soar os alarmes na

empresa, que ainda no dia 01 de
Janeiro deu início à evacuação dos
trabalhadores.
O primeiro ataque aconteceu
no dia 29 de Dezembro, no
povoado de Monjane, a 6 km do
acampamento. Já na noite de 01 de
Janeiro, os terroristas foram mais
ousados e escalaram o povoado
do Reassentamento, a dois
quilómetros do acampamento,
numa acção que se prolongou até
às primeiras horas do dia 02 de
Janeiro.
Não há dados precisos em
termos de número de mortes,
quer do lado dos terroristas quer
do lado das FDS, mas nossas
fontes dentro do acampamento
confirmam a morte de pelo menos
um funcionário de uma empresa
subcontratada pela Total.
Infiltrados na aldeia

A TOTAL assinou um memorando com o Governo visando a criação de uma força conjunta

Há indicações de que os
terroristas chegaram há alguns
dias à aldeia do Reassentamento
de Quitunda, onde arrendaram
uma residência, fazendo-se passar
por trabalhadores do projecto
liderado pela Total. Dois deles
foram capturados e o dono da
casa detido, mas nada disso
impediu que atacassem a aldeia
de Monjane, com as Forças de
Defesa e Segurança a responderem
prontamente.
Apesar de terem registado

uma baixa e dois feridos (um
deles por picada de cobra), as
tropas nacionais conseguiram
repelir os terroristas. Sucede,
porém, que estes continuaram
nas proximidades, reorganizaramse e voltaram à carga logo no
primeiro dia do ano, gerando um
clima de terror no povoado e no
acampamento, do qual nunca
tinham estado tão próximos.
Pânico no acampamento
O clima que se vive no
acampamento da Total é de
grande tensão. A esta altura, os
trabalhadores estão inseguros e
temem que os insurgentes invadam
as instalações. Relatos que nos
chegam do acampamento indicam
que ninguém dormiu entre os dias
01 e 02 de Janeiro, tal era o nível do
medo. De resto, a própria direcção
da empresa acredita que não é
mais seguro continuar lá, daí ter
iniciado a evacuação imediata dos
trabalhadores.
Ao que apurámos, a evacuação
é feita por via de três aviões, o
maior dos quais com 75 lugares.
Trata-se de uma operação que
acarreta custos elevados, até
porque, por causa do protocolo
sanitário imposto pela Covid-19,
os trabalhadores evacuados não
vão directamente para as suas
casas, mas sim ficam hospedados
em hotéis.
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Engenharia do amor (11)
D&F

As belas palavras de
consolo
Krisvalda retira-se da
sala em direcção ao quarto, onde atirou-se para
a cama, enraivecida. É
quando Miko a segue para
a confortar. Ela estirava-se
de barriga, choramingando por causa do episódio
que hodiernamente acontecera. Era como se fosse
um rebo a cair sobre si.
Mas por que fizeste
isto comigo Miko? Agora
diga-me de uma vez por
todas, com quem preferes
ficar? Questionava Krisvalda, esmorecida perante
esta coisa da vida.
Ele vai abrir a geleira e
tira uma garrafa de água,
seguidamente
introduz
na no copo e dá de beber
a ela, com o objectivo de
conter os ânimos.
- Toma dessa água sagrada que irá lhe deixar
calma meu bem, temos
de descansar deste assunto hoje, por enquanto.
Amanhã falamos sobre
isso, contudo, adianto dizer que te amo Kris, sabes
muito bem disso. Agora,
sobre a Krisalina, são coisas do passado e perdoe-me por isso, vamos viver
a vida a dois, desfrutá-la a
cada segundo, vamos continuar a nos amar como
o pássaro que cuida dos
seus filhotes no ninho,
vamos nos amar como Je-

Mateus Licusse | mlicusse@gmail.com

sus que morreu crucificado por amor a nós, vamos
nos amar como o amor de
mãe para com o seu bebé,
que a gerou noves meses
no seu ventre, o amor fraterno, maternal.
Miko, de seguida, através do dedo mata-piolho,
pressiona no botão da
aparelhagem instalada no
quarto, toca uma música
romântica do lendário Roberto Carlos, como estratégia de acalmá-la cada vez
mais, aquele
abstracto som
percorre velozmente até
aos
ouvidos
da Krisvalda,
tendo lhe tocado o coração, enquanto
Miko, sentado na cama, a
mimava com
massagem nas
costas, através
das suas mãos
movidas pela
força dos parrudos braços.
A
música avança no
seu refrão e
a mensagem
nela transmitida faz com
que dos olhos
afeiçoados
da Krisvalda
caiam prantos

de emoção.
Meu amor por você é
maior que qualquer coisa
deste mundo, é querer estar com você, é estar feliz
ao estar com você, é sempre te querer, é se sentir
iluminada por ter você, é
sentir querida e amada,
é pressentir que algo de
bom irá acontecer, é querer esse amor, é querer
continuar por esta estrada
para fazer alguém feliz e
Publicidade

esse alguém é você, meu
amor, sempre será você!
- Amo-te mais que tudo
nesta vida, afirmou Miko,
enquanto dava-lhe profusos beijinhos na testa,
depois, ele dorme de costas e a cabeça dela sobre o
deslumbrante arcabouço.
Tempo mais tarde, o encovado sono toma conta
deles.
A história continua no
próximo capítulo.
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A banca deve melhorar o atendimento público!
D&F

Aquando da entrada em funcionamento do sistema informático
muitos de nós aplaudimos e respiramos fundo, por julgar que finalmente tinha chegado a solução,
para flexibilizar a fluidez dos processos entre instituições bem como
na relação entre instituições e os cidadãos utentes.
Dirigentes, há que vaticinarem
a possibilidade de os seus clientes
resolverem diferentes situações nas
suas instituições em apenas 20 minutos, o que até aos dias de hoje, se
existe alguma instituição com capacidade de satisfazer os seus utentes
dentro desse tempo, provavelmente
seja augúrio (massinguita).
Muitas instituições perderam
credibilidade por falta do cumprimento dos prazos de resposta em
relação às preocupações do público
utente. O grande problema disso é
que essa cultura de mal servir afecta inclusive instituições privadas. E
o factor concorrência não é notável
no sector privado, senão apenas
simples propaganda em órgãos de
comunicação social, imprensa escrita e audiovisual.
Também, porque os colaboradores das instituições não se sentem
com alguma responsabilidade para
fazer face à pressão pública, da necessidade da satisfação urgente das
suas preocupações, apresentam-se
com ares de arrogância como se
de patrões ou chefes se tratassem,
diante dos clientes e ou utentes.
Nem a enchente de gente de diferentes idades que sofre nas filas
sem sombra e sem assentos presPublicidade

Fernando Benzane

siona os trabalhadores para uma
melhor prestação.
Se há quem nunca foi vítima
disso é porque nunca saiu de sua
casa ou nunca se fez às instituições
bancárias, onde se notam filas longas e demoradas para depositar algumas moedas como retaguarda às
possíveis situações do futuro, porque muitos de nós, assalariados da
administração pública, não ganhamos o suficiente para pensarmos
em depósitos fabulosos, já que nem
o que ganhamos chega para o cabaz
familiar.
Mas o que me preocupa é o
tempo que leva uma transferência
interbancária no meu país, numa
situação em que muitos pais têm
filhos a estudarem em outras províncias, fora das que vivem, e tudo
depende do sistema bancário para
o sucesso académico dos seus educandos, quer no pagamento de renda, quer para pagamento das propinas e até a compra de produtos
alimentares.
Algumas instituições bancárias
ainda se recusam ser úteis para
tamanha necessidade, isto é, incompatibilizam-se, dado o seu radicalismo no seu funcionamento.
Enquanto nuns o cliente procede
transferência em ATM ou de uma
conta móvel para conta fixa e o
destinatário o tem disponível imediatamente ou dentro de algumas
horas, noutros bancos não.
O radicalismo não ajuda em
nada para o desenvolvimento institucional, podem aumentar o número de dependências, gastar dinhei-

ro em publicidades, na tentativa de
aproximar a instituição aos clientes, mas em termos da qualidade de
utentes não significar nada. Como
cliente deste tipo de instituições
bancárias, ofereço uma assessoria gratuita, aconselhando a flexibilização da disponibilidade dos
valores que entram nas contas via
transferência interbancárias. Uma
transferência é diferente do depósito em cheque, mas há bancos que
atribuem a mesma importância.
Muitos encarregados são sujeitos a multas porque se transferem
o valor numa 5ª feira, o educando,
para pagar propinas ou renda, só
terá o valor disponível na 2ª feira,
para honrar os seus compromissos.
Imaginem que o educando devia
pagar propinas na Sexta-feira, por
hipótese, como data limite para o
efeito, e o encarregado só teve acesso ao valor naquela data que efectuou a transferência.
Muitas instituições de ensino,
a partir do primeiro dia da data
limite para pagamento de propinas, cobram propinas acrescidas
a uma multa fixada em termos
percentuais. Por culpa do banco,
o estudante está sujeito a essa penalização, porque, sem motivos, o
seu dinheiro aguardou mais de 72
horas pela confirmação.
Esta situação ocorre e lesa trabalhadores que recebem seus ordenados via contas bancárias, em que as
finanças ou outro banco transfere
para as contas individuais dos trabalhadores numa 5ª ou 6ª feiras e
os titulares das contas são obriga-

dos a passar fome porque o dinheiro está pendente nas suas contas, e
enquanto não passarem 72 horas de
dias úteis não podem o ter disponível para necessidades básicas.
O tal procedimento não estimula as pessoas a optarem pela política de economizar os seus parcos
valores monetários em uma instituição bancária. As pessoas continuam com dinheiros enterrados ou
debaixo da cama para evitarem humilhação no banco, sofrer com seu
dinheiro. Em casa não é o melhor
lugar para guardar dinheiro, seja
qual for a quantia.
Mas se o ambiente de atendimento no banco deixa a desejar,
embora os outros tenham atendimento personalizado, a preferência
por este ou aquele banco é sempre
determinante. O comentário sobre
a qualidade dos serviços prestados
por este ou aquele banco, às vezes
é melhor publicidade para angariação de mais clientes, em relação ao
que se passa na imprensa. Que haja
melhoria no atendimento público
nos nossos bancos.
É necessário potenciar as nossas
instituições bancárias, por pessoas
extremamente humildes e com uma
atitude de servir mais e melhor o
público que esgueira para junto de
si, pedindo sua ajuda ou informação relativa aos serviços prestados
pela banca, não gente que ostenta
cara de noites mal passadas ou caras de gente importante, que até
podem ser importantes, mas não na
instituição que deve prestar serviço
ao público, mas sim em sua casa.
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EM 2021 É OBRIGATÓRIO SEMEAR E REGAR A PAZ EM MOÇAMBIQUE!
D&F

São várias as vezes em que vozes se
juntaram para em nome da paz pedir
a união e o diálogo dos actores envolvidos em actos de conflito armado,
isto é, na zona centro e concretamente
nas províncias de Manica e Sofala, e
na zona norte, na província de Cabo
Delgado. Se na zona centro é quase
proibido usar a via rodoviária devido
aos ataques protagonizados pela junta armada da Renamo, na zona norte,
e num período não inferior a 2 anos,
também temos estado a registar ataques dos civis em aldeias, obrigando
uma paralisação completa da vida
social, política e económica daquelas
comunidades.
Os conflitos e guerras em Moçambique constituem uma grande ameaça
a paz e tranquilidade dos moçambicanos, e todas são movidas por interesses
que até o momento “desconhecemos”.
Se em Cabo Delgado há uma ligação
forte no sentido de desestabilização
com o surgimento dos recursos naturais assim como motivações religiosas,
no centro do País, a grande questão
prende com desentendimento dos
ideias e ideologias políticas dentro do
maior partido da oposição, criando-se
espaços de crispação e costas voltadas
entre os membros deste movimento
político.
A junta armada da Renamo tem
estado a contestar a forma como o
processo de DDR (desarmamento,
desmobilização e reintegração) tem
sido conduzido, e não encontrando
espaços para o diálogo interno, esta,
opta em protagonizar ataques a civis, causando dor e luto em famílias
moçambicanas. Viajar na N1 ou N6
tem sido um verdadeiro caos, ou seja,
viajamos cheios de incerteza e com o
medo à mistura.
Moçambique regrediu bastante,
no que tange ao processo de desenvolvimento social e económico, onde, por
exemplo, escolas e centros de saúde
estão encerradas e não colocam as comunidades com dificuldades de acesso aos serviços de saúde e educação,
onde maior enfoque são mesmo as
zonas com maior intensidade do conflito armado. Nestas duas províncias,
a população está num total desespero, e não é para menos. O número de
vítimas mortais não pára de subir, e a
circulação de pessoas e bens está condicionada, onde quando tudo indicava
que as comunidades têm o verdadeiro
controlo dos seus destinos, o atraso

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

abraça a vida de crianças, mulheres e sempre que justificasse, emanava or- paz como elemento sempre presente
pessoas com deficiências, e idosas.
dens para que ataques armados ces- e capaz de sarar as feridas do ódio e
Num período recente, o Presiden- sassem em todo território.
vingança provocadas pela guerra. Torte da República decretou a trégua, um
Senhores fazedores de guerra em nemos Moçambique um país onde
acto que devia ser visto como opor- Sofala, Manica e Cabo Delgado, com- o cidadão pode expressar sua opitunidade para que todos aqueles que preendam o momento difícil que esta- nião, assim como circular à vontade,
ilegalmente possuem armas pudessem mos a passar com a pandemia da CO- construindo, desta forma, nosso belo
proceder a entrega destes materiais VID-19, de surtos tais como cólera, Moçambique.
bélicos, e em sede de diálogo apresen- doenças tais como a malária, enfim,
Um 2021 próspero, com uma agentar as reais motivações que os leva a já temos um fardo de problemas que da clara…enterrar os machados de
cometer tais atrocidades.
não conseguimos resolver, aumentar guerra!
Contra todas as expectativas, e pelo este mesmo fardo com a insegurança
Diga, olá paz.
menos em relação a junta militar onde e matanças já é demais.
A covid-19 continua a ser preocuhá caras bem identificadas dos menQueremos a paz, e para tal convi- pação de todos, e neste 2021 multitores dos actores em Manica e Sofala, damos a todos para que algo seja fei- pliquemos as medidas de segurança e
a trégua foi completamente ignorada to na persuasão de todos aqueles que prevenção contra a COVID-19.
e mais uma vez registamos o fracasso usam armas para desestabilizar, matar
Fique em casa;
no sentido de encontrar uma resposta e criar luto no seio do povo. Vocês, seUse máscara facial protectora;
às nossas diferenças através da plata- nhores políticos, artistas, desportistas,
Lave as mãos com água e sabão;
forma de diálogo.
académicos, empresários, líderes reliMantenha o distanciamento
Em relação à Cabo Delgado, vozes, giosos, curandeiros e outros, por favor, físico;
e até vindas da Europa, condenam e vamos fazer uma forte corrente, onde
Use desinfectantes e ajude a sua
chamam atenção para que estes ter- nossas agendas devem conter mensa- família a viver no ambiente seguro;
roristas desconhecidos falem das suas gens sobre o perdão, amor e concórdia
Abstenha-se de aglomerados e
reais motivações, e num ambiente de em todos os lugares onde estamos.
use sempre a etiqueta da tosse (dobrar
diálogo que se encontre a solução, e
Cada um, e na sua área, que use a o braço em V sempre que tossir).
claramente
parar
Publicidade
com o sofrimento a
que este povo está
sujeito.
Tem sido difícil
encontrar espaço
de diálogo nestes
dois grupos, mas
queremos
aqui
neste espaço de
opinião pedir à
junta militar, assim como aos insurgentes de Cabo
Delegado, para que
cessem com todas
as formas de ataque e sabotagem à
economia nacional. O povo merece
respeito, e a única
forma de se fazer
sentir este respeito
LACH SERIGRÁFICA
é permitir que as
pessoas circulem à
vontade, sem restrição nenhuma. É
possível sim conceder um espaço
de trégua em nome
Rua. São Gabriel, Q° 43 - Cidade da Matola
da paz e liberdade
deste mesmo povo.
Cell: (+258) 82 71 92 795 / 84 40 78 683 / 87 83 82 446
Lembro da voz do
E-mail:lachserigrafica@gmail.com
comando do líder
da Renamo, Afonso
Maputo-Mocambique
Dhlakama, onde,
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A Poluição da Licenciatura ou Licenciatura
Poluída? - 2a Publicação
Nunes de Camões

Estimado povo moçambicano, com quem, ainda que com
esticadíssimo retardar, compartilho e socializo as minhas parcas
ideias sobre o que de bom e do melhor tem acontecido na
edificação do nosso prédio, chamado Educação, e a resistência
dos varões dos pilares que suportam as lajes das chamadas
universidades neste nosso belo país, saúdo-vos, do Rovuma ao
Maputo e do Índico ao Zumbo. Caro povo, permita-me repetir,
do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo, isto é, do norte
ao sul e do este ao oeste e todo o povo residente na diáspora.
Feliz ou infelizmente, de Educação falamos todos e todos
podemos falar. Porquê não? Isto é como futebol, quem é que
não pode falar? Até qualquer comentador chega a ser melhor
jogador fora do campo, dando impressão de que, em campo,
de dois em dois minutos podia marcar golo. Na verdade, todos
podemos falar com propriedade e conhecimento de causa.
Não cabemos todos neste lugar-comum segundo o qual a
Educação padece de uma doença grave como um vírus fatal,
pior que a COVID-19 que até paralisa actividades dos “donos do
mundo” e da tecnologia com o lockdown? Pois, lugar-comum é
este assumir das incoerências e incongruências e de, entretanto,
nada fazer, a não ser propalar aos quatro ventos que isto cheira
mal, pelos vistos, coisa óbvia, apesar de que outras renovam
os excrementos que resultam do processo de integração e
desintegração dos alimentos. É o leão de papel, alguma vez
vai morder? Mas pode morder a criança que chora sem causa
nenhuma. Apenas isso e não mais. Castelo de areia poderá
erguer-se e se tornar edifício verdadeiro?
A resposta é nunca e nunca mesmo. É que entre o discurso
e a acção, o mais frequente é haver uma distância de milhas se
não mesmo distância planetária, o que não deveria ser. Deveria
ser: falou e executou, autêntico pragmatismo.
Aceitamos que defeitos sejam denunciados, mas exigimos
que sejam reconhecidos os méritos dos que tomaram a dianteira
e estão em frente, empreendendo acções mais amplas e de longo
alcance em prol do desenvolvimento da educação deste país, e,
no caso vertente, colocando as universidades nas comunidades,
nos bairros e nos quarteirões, não o contrário, porque virou
negócio rentável.
Vem isto a propósito do cometimento, quiçá de algum
protagonismo, até que, por esgotamento de espaço para conter
os sapos vivos engolidos, como forma de retirar uns, vomitando,
porque já estavam em putrefacção, para permitir engolir outros.
No ano de 2013, em primeiríssimo lugar, fui, no período diurno
(matina), a uma escola, para debater com pais e encarregados
de educação sobre a questão do futuro do país na perspectiva da
unidade nacional, porque os efeitos da qualidade da educação
versus ensino enfermam todo o país com alunos daquele modelo,
cuja filosofia incutida nas mentes é: matriculei e já passei de
classe, ainda que a assistência das aulas seja transumante, pois
o aluno tem na mente que, para ter PPF, ‘meu encarregado deve
ser babado’.
Preferi tratar com certos pais e encarregados de educação
porque o que interessa aos directores das escolas é o resultado
em números ou percentagem e, quiçá, acomodar a eternidade
de sua chefia, e o coitado (sem figurismo linguístico) professor
não pode reclamar, porque reclamação e proposta de reformas
pedagógicas comprometem o seu pão.
Contrariamente à qualidade do resultado da actividade
pedagógica para alguns casos do professor, que, na década 80 e
90 do século XX (1900-1999), o de 8 de Março, com apenas 9.a
ou 10.a (nível básico) 11.a ou 12.a classe (nível médio)[1], saía
das suas mãos um aluno com a tabuada, a gramática, a ortografia,
arte de bem falar apetrechada pelos actos de fala nele imbuídos e
chegava a escrever e ler na 3.a ou 4.a classe, com uma caligrafia
invejável (como a que se vê nos passaportes preenchidos a mão),
hoje, é mesmo professor com sua licenciatura, a caminho da
reforma, mas o aluno que dele sai é uma lástima.
Por mais incrível que pareça, a título de exemplo, o professor

que está em escolas como Colégio Andalucia, Colégio Diocese
Dom Bosco, Colégio Liceal Coração de Maria Imaculada (em
Pemba); Escola Secundária ADEMO, Escola Secundária Clave
do Sol e Namuli (em Nampula); São Carlos Luanga, Colégio
Goivo Turmalina e Kalimane (em Quelimane); Escola Njerenje,
Escola Menhemucuro, Escola Associação de Pais e Escola Santo
António (no Chimoio) na Escola Bons Sonhos, João XXIII (na
Beira), sem referir as escolas de currículo estrangeiro, como
é o caso da Escola Portuguesa da Beira (com currículo e ano
lectivo português, onde leccionei de 5.o a 9.o ano, de 2003
a 2006, de referir que junto de um colega naquela escola e
condiscípulo no Instituto Médio Pedagógico da Beira, também
na Universidade Pedagógica Delegação da Beira, Estêvão da
Silva Mabjaia, introduzimos disciplinas de História e Geografia
de Moçambique, por motivos de a escola estar em Moçambique)
e as de outras cidades capitais não referidas, como é o caso das
escolas de Lichinga, Inhambane e Maputo, é o mesmo professor
que está nas escolas do Estado referidas, por onde me dei o luxo
de passar ao longo do meu périplo um pouco pelo país.
Mas em comparação com o aluno da 5a classe que esse
professor tem dessas escolas do Estado onde também lecciona,
a diferença é de água para vinho. Culpado é o professor? Sem
pestanejar, a resposta a esta pergunta é NÃO, NÃO e NÃO. A
resposta é tão simples: CULPADO É O SISTEMA.
Será que mudar estratégias curriculares com a simples
mudança de um ministro da Educação, antes de se avaliar o
resultado ou os efeitos da reforma anterior é ideal? Do dito em
Inglês money talks, título de uma música da banda de rock AC/
DC (numa tradução directa em português quer dizer: “dinheiro
fala”, o que na linguagem usual tem se dito dinheiro fala todas as
línguas), é só financiar, que o currículo muda ao bel-prazer do
financiador. Não se consegue perceber que a injecção financeira
tem algum propósito? Se por ventura não estiver equivocado
ou se a memória não me engazopa, creio que, durante duas
últimas décadas (2000-2009 e 2010-2019), se não for na GuinéBissau, talvez em Cabo Verde, pela sua firmeza e robustez
profissional, a ministra rejeitou a mudança curricular, devido
à proposta condicionada pelo financiador, já que, à primeira
vista, a reforma não correspondia ao resultado esperado quanto
à qualidade de ensino.
Quer parecer que entre nós, em Moçambique, o lema é:
tem dinheiro e quer introduzir reformas curriculares? Pode
dar, meus filhos vão estudar numa escola particular do ensino
primário ao secundário, terão explicador da 1.ª à 12.a classe. Para
o ensino superior, farei profunda selecção das universidades em
Moçambique ou fora do país, onde podem prosseguir com os
estudos.
E para aqueles que estudam a modelo do saudoso Samora
Moisés Machel e do Dr. Eduardo Mondlane, a título de exemplo,
que pela sua situação social, associada aos usos e costumes da
comunidade onde cresceram, primeiro iam à pastagem e depois
à escola, tal como actualmente os alunos ocupam-se na procura
de auto-sustento para depois ir à escola, o que será deles? Penso
no POVO
Ademais, facto por mim vivido em Xai-Xai, um professor
licenciado, como se não bastasse simulando resolver um exame,
chega a não conseguir tirar 14 valores, nem mesmo 10 valores
duvidosos. Então, quantos valores poderão tirar os seus alunos?
Os alunos não reclamam sobre os professores porque o que lhes
interessa é a aprovação, o resultado quando for de 70%, 80%,
90% a 100%, está tudo bem, está tudo certo, ninguém lhe exige
profissionalismo, até chega a ser melhor professor.
No decurso da minha primeira formação profissional
(1995-1997) no Instituto Médio Pedagógico da Beira, aprendi
que o exame devia ser resolvido pelo professor da disciplina
num terço (1/3) do tempo da duração e devia tirar 14 valores
no mínimo, para depois dizer se o exame estava exequível ao
aluno ou não, como forma de se relatar ao ministério, para se
anular um e outro exercício ou número do exercício, devido à

dosagem da questão ou mesmo por não ter cumprido com a
programação anual. Hoje, um licenciado não consegue tirar 10
valores no exame, incrível!
Como forma de se aferir esta situação, que se crie uma equipa
séria para as escolas, no acto do exame, para cada disciplina
em que dizem estar formados todos os professores, incluindo
os directores e respectivos adjuntos pedagógicos, e que fiquem
numa sala, vigiados ao quadrado, cada um a resolver o exame
num terço do tempo da duração. Depois barrar-se e codificarse, levar-se a uma equipa de grande calibre, a título de exemplo,
o Professor Doutor Severino Ngoenha, para Filosofia; Professor
Doutor Aniceto dos Muchangos, para Geografia; e outros para
corrigirem os exames e afixar-se as pautas nos gabinetes dos
directores das escolas. O resultado será uma lástima. Claro,
acarreta custos, mas é parte integrante do desafio para um
profundo estudo sobre a qualidade do ensino em Moçambique.
Actualmente, na Educação, qualidade são os números, como
o fruto numa árvore é resultado de absorção de nutrientes
pela raiz, sendo assim, a raiz académica ou do academicismo
é o professor do ensino primário bem estrumado e regado, os
viveiros absorvem os nutrientes, formam o tronco da planta
(ensino secundário), este, por sua vez, serve de transmissor dos
fertilizantes que foram absorvidos do ensino primário para o
desenvolvimento da árvore (Educação) no seu todo e a robustez
dos ramos (alunos), consequentemente, produz bons frutos.
Sem isso, não há bons frutos. Logo, também nas universidades,
ao invés de graduados robustos, saem graduados anémicos
cientificamente. Ora veja:
“A primeira coisa que precisamos de fazer, no nosso caso
específico, qualidade de ensino primário, os problemas não se
podem resolver quando chegamos à universidade, porque o mal
está feito (…), (…), não tem dinheiro, pensa como país, pensa
como nação. O que é que é melhor, pagar melhor o professor ou
andar a criar Assembleias Provinciais que só gastam dinheiro
(…), (…) e depois dizemos que não temos dinheiro para pagar
professores primários (…). Uma das coisas mais fáceis em
Moçambique é criar uma universidade, venho de onde venho,
com brilhantes ideias e penso que sou capaz de criar uma
universidade. Não tem bibliotecas, não tem laboratórios, mas
acima de tudo onde é que estão os professores? Esquecemos
que nós estamos a preparar os homens para servirem o país,
mas também para competirem na região, no continente e no
mundo. O ministro da Ciência e Tecnologia perguntava noutro
dia: ‘eu fui visitar algumas universidades e encontrei isto. Estou
com um dilema se mando fechar ou não’. Eu disse: ‘ministro,
fecha’. Em algumas instituições, hoje, compram-se teses. E há
vendedores de teses que andam por aí, e quando sabem que
é chegada a altura, estão no mercado, esquecem-se das coisas
básicas. Estamos a semear a morte. Há um slide que diz aí “
[para] matar um país não é preciso bomba nuclear, matar um
país começa por aqui, preparar mal o homem” depois qual é
o preço? Estas pessoas, depois de formadas, não vão dizer ‘ah,
ele está mal formado’, não. Ele não vai aceitar que comprou o
diploma, ele não vai aceitar que lhe digam: ‘você comprou o
diploma, está mal formado”.
Da criação das universidades em Moçambique, caso da
UEM, ISP, ISRI e fundação das primeiríssimas universidades
privadas até 2005, arrisco-me a dizer que se trata de licenciados
maioritariamente purificados com sólida formação técnicocientífica, assim o digo por não encontrar a estilística a lhes
atribuir. Sem exagero, para a leccionação num mestrado,
em primeiro lugar, seria ideal aferir o ano da conclusão da
licenciatura do docente e publicações feitas. Portanto, para
purificação dos mestrados actuais, com certa excepção, porque
alguns não derivam do actual ensino primário nem secundário,
assim como os mestrados que não resultam das actuais
licenciaturas dos últimos 10 ou mesmo 15 anos.
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EM INHAMBANE

Subsídio da COVID-19 não chega aos
beneficiários

F

amílias que vivem em
situação de extrema
pobreza, e que foram
seleccionadas para
se beneficiarem do subsídio
da COVID-19 na província
de Inhambane, queixam-se
de morosidade no processo
de envio do respectivo apoio
e acusam as autoridades
governamentais de estarem a
enganá-las, pois já se passam
três meses de espera pelos
nove mil meticais, mas até
aqui nem água vai nem água
vem. Entretanto, a Direcção
Provincial da Acção Social
justifica que a morosidade devese a falta de fundos financeiros.
Texto e fotos:Anastácio

D&F Chirrute,emInhambane
Foi em Setembro de 2020
que arrancou a escala nacional o
processo de inscrição e cadastro
das famílias que vivem em
situação de extrema pobreza, e que
deverão beneficiar do subsídio
da COVID-19, a ser oferecido
pelo Governo moçambicano
através das Direcções Provinciais
de Acção Social (DPAS). O
objectivo é mitigar os impactos da
COVID-19.
Cinquenta e duas mil são o
número de famílias seleccionadas
a nível de toda a província de
Inhambane para se beneficiarem
do subsídio. Independentemente
do agregado, cada família deverá
receber mil e quinhentos meticais
(1500), num período de seis
meses, ou seja, um total de 9 mil
meticais a ser canalizado por via
de sistemas electrónicos, tal como
é o caso do M-Pesa ou conta
bancária.
Beneficiários descrentes
O processo de registo
terminou, já lá se vão quatro
meses, mas nem água vai nem
água vem. Os beneficiários estão
descrentes e se sentem enganados
pelo executivo.
Segundo as fontes ouvidas
pelo Dossiers & Factos, o valor já
devia estar a reflectir-se nas suas
contas, conforme prometeram as
autoridades governamentais.
“Fizeram-nos fotos para nada,
fizeram-nos perder nosso tempo,
deixamos nossos afazeres para
irmos aturar as filas na expectativa
de ver o tal apoio, mas até agora
não há qualquer novidade,
estamos a desconfiar que talvez
já comeram dinheiro, por isso
eles não querem nos dar nada”,

Teresa Alfredo, Beneficiária
lamentou o senhor Venâncio
Tinga, residente no bairro
Macupula, na cidade da Maxixe.
O silêncio das autoridades
governamentais também está
a deixar a dona Teresa Alfredo

“

preocupada, que até já havia feito
planos do que comprar com o
valor.
“Até agora estou à espera
do tal dinheiro de 9 mil que
nos
prometeram,
disseram

Posso assegurar que
o dinheiro vai existir
e as populações vão
receber, estamos à
espera do parceiro
disponibilizar
o
fundo.

que é para nos ajudar a suprir
algumas despesas durante esta
pandemia da COVID-19, só que
é estranho porque desde que nos
prometeram no ano passado, em
Setembro, até agora que é 2021,
não estamos a ver nada”, relatou.

Outra
beneficiária
que
também está preocupada é a dona
Leonor da Marrengula. Vive com
seus quatro filhos em uma casa
emprestada. Sem ninguém para
ajudá-la a criar os seus filhos, pois
há dois anos que vive separada

do seu marido, afirma que faz
parte de tantos outros que foram
contemplados para receberem o
subsídio da COVID-19, mas a
demora do processo acaba com
suas esperanças, e apela:
“Que nos digam se há ou
não dinheiro, não faz sentido
andarem a nos mentir, andarmos
a alimentar falsas expectativas
enquanto só vieram nos usar
para desviar o nosso dinheiro,
isso deve ser claro, nós ainda não
recebemos nenhum centavo, o
corona já fez e desfez, não tivemos
nenhum apoio”.
Em entrevista telefónica, o
Director Provincial da Acção
Social em Inhambane, Samuel
Júnior, reconheceu ser justo o
grito da população, porém disse
que nada pode ser feito, pois a
instituição ainda não dispõe de

nenhum fundo financeiro para
apoiar as famílias desfavorecidas e
que estão afectadas negativamente
pelos efeitos da COVID-19.
“Posso assegurar que o
dinheiro vai existir e as populações
vão receber, estamos à espera do
parceiro disponibilizar o fundo.”
Aliás,
segundo
aquele
dirigente, o valor destinado
às vítimas da COVID-19
poderá, muito provavelmente,
ser disponibilizado a partir da
segunda quinzena do mês de
Janeiro em curso.
Recordar que o processo de
selecção e inscrição de famílias
desfavorecidas foi marcado por
alguma agitação e discórdia,
tudo porque algumas famílias
excluídas do processo se sentiram
injustiçadas pelos secretários dos
bairros que lideravam o processo.

Venâncio Tinga, beneficiário
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PARA MELHORAR RELAÇÃO COMUNIDADES-INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS

Organizações da sociedade civil exigem
maior intervenção do Governo

A

ABIODES, Secretariado do Fórum
das Organizações
da Sociedade Civil para a Área Marinha e
Costeira (FOSCAMC), realizou um debate público
sobre a indústria extractiva
e o seu impacto na actividade pesqueira assim sobre o
novo regulamento de pesca
marítima, que foi recentemente lançado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores
e Pescas (MIMAIP), e que
entra em vigor no mês em
curso. O Fórum contou com
a participação de estudantes
e das várias Organizações da
Sociedade Civil que actuam
ao nível do país.
D&F

Texto e fotografia:
Hélio de Carlos

Os impactos e a forma de
mitigação das indústrias extractivas foram objecto de reflexão em um debate público,
que resultou na elaboração de
um posicionamento das organizações da sociedade civil
que fizeram parte do FOSCAMC. O passo a seguir é dar a
conhecer aquém de direito e ao
público em geral as principais
inquietações da sociedade civil
em torno de projectos ligados à
indústria extractiva, com particular destaque para os que
são desenvolvidos na área costeira. As implicações e desafios, principalmente no que diz
respeito à pesca artesanal, bem
como a sustentabilidade desses
recursos, são considerados aspectos de grande importância.
Globalmente, as organizações da sociedade civil defendem que os proponentes desses projectos devem garantir a
implementação dos planos de
gestão ambiental. Ao mesmo
tempo, lembram que o Governo deve garantir, por via dos
seus mecanismos de fiscalização, o cumprimento da implementação desses planos.

Foto em família dos Participantes do Fórum
riores e Pescas. Essencialmente, foram discutidas as suas
implicações e também os mecanismos de sua eficaz aplicação ao nível das comunidades,
onde é comum a prática da
pesca artesanal.
A pesca artesanal remete
ao uso de redes de aresto. Nes-

das em saber como será feito
o processo de retirada destas
artes e qual seria a contribuição do governo em termos de
busca de soluções alternativas,
visto que há comunidades que
se dedicavam ou se dedicam
inteiramente ao uso deste tipo
de artes de pescas.

Discutido regulamento de
pesca
Parte do debate foi dedicado à reflexão em torno do novo
regulamento de pesca, que foi
recentemente elaborado pelo
Ministério do Mar, Águas Inte-

Arsénio Banzé, falando sobre o impacto da indústria extrativa ao longo da costa

te capítulo, as organizações da
sociedade civil estão interessa-

Os 2.75% do “barulho”

As empresas que actuam na
área das indústrias extractivas
são obrigadas, por força da lei,
a desembolsarem 2.75% dos
seus lucros anuais aos cofres
do estado. O estado, por sua
vez, deve alocar os mesmos
fundos às comunidades. Mas,
segundo deixou claro um dos
participantes do debate, há
comunidades que se queixam,
alegadamente porque esta verba nunca chega às suas mãos,
ou pelo menos não chega na
totalidade.
Na opinião deste, o governo devia fiscalizar mais os trabalhos feitos pelas empresas,
com vista a evitar que estas
façam tudo a seu bel-prazer.
“Praticamente, o governo aparece mais quando há problemas, só depois de uma contestação das comunidades e
depois de se criar barricadas é
que este intervém para mediar
o conflito”, repudiou.
Arsénio Banze, outro dos
intervenientes no evento, recordou que, ao se instalerem
numa determinada região, as
empresas fazem “muitas promessas”, que, ao fim e ao cabo,
não são cumpridas. “Mas não

é por falta de legislação, porque existem legislações diversas, sendo que Moçambique é
rico nesse aspecto. O problema
mesmo é o cumprimento delas”, anotou Banze.
Apesar de os prevaricadores serem as empresas, Banze
considera que o governo não
fica isento de culpas, na medida em que devia ser mais
actuante na fiscalização das
leis que cria. A solução, diz ele,
passa pelo reforço da vigilância. Por outro lado, o mesmo
interveniente defende a ideia
de que a harmonia entre as
comunidades passa, em parte,
pelo “reassentamento digno”,
conforme estatuido pela lei.“O
que acontece é que já houve
casos em que as pessoas foram
retiradas de um local porque
existem lá minérios, questões
de exploração, mas não tem
respeitado as regras de reassentamento e leis”, acrescentou.
Segundo Banze, são vários
os impactos que a indústria
extractiva acaba impondo no
processo de exploração dos
recursos costeiros naturais e,
nos últimos anos, observa-se

Continua na Pag 13
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um crescimento no que diz
respeito à exploração dos recursos minerais na indústria
extractiva em todo o território
nacional.
Olhando para a indústria
extractiva de acordo com aquilo que são os instrumentos legais, a fonte disse na ocasião
que, seguindo os instrumentos legais, as empresas passam
todas elas por uma fase de
categorização e é obrigatória
a realização de um estudo de
impacto ambiental e consequentemente a elaboração de
um plano de gestão ambiental
para cada um dos eventuais
projectos.
“Também é necessário avaliar o modo de vida das comunidades costeiras, ter a situação de referência para poder
avaliar que tipos de impacto
poderão resultar disso e que
medidas de mitigação poderão
ser aplicadas a cada um desses
projectos.”
Preservação do meio ambiente no topo da agenda
As organizações da sociedade civil estão deveras preocupadas com a preservação do
meio ambiente. Bastas vezes,
a implementação dos projectos resulta, por exemplo, na
destruição do mangal. Para os
activistas do meio ambiente,
é preciso chamar atenção as
empresas para a necessidade
de reporem o que destroem.
“Ao implementar um projecto,
nota-se que há uma intensificação de destruição do mangal ao longo da costa e isso
causa ou intensifica alguns
processos erosivos nessas zonas, assim como a degradação visual da costa como um

Intervenientes do Debate defendem que Órgãos da Sociedade Civil tem um papel importante na mentigação dos impactos ao longo da costa

lugar turístico, normalmente
o estabelecimento de infra-estruturas de projectos de
mineração acaba criando um
desequilíbrio visual, sendo
que o local acaba não tendo a
beleza turística desejada”, explicou Banze.
Por seu turno, António Cabral também alinha no mesmo diapasão, e defende que as
indústrias extractivas, assim
como outras indústrias com
grande potencial de produção de resíduos, devem fazer
o manuseamento dos mesmos
resíduos de forma segura, de
modo a garantir que a saúde
do meio ambiente nas comunidades esteja salvaguardada.
As organizações proble-

matizam também a situação
da perda permanente de habitats localizados em zonas de
exploração, tal é o caso das zonas que assistem à exploração
de areias pesadas.
Em zonas como estas, normalmente há indicações de
perdas de habitats de alguns
ecossistemas. No caso da indústria do mar, estas são zonas de produção do caranguejo e camarão. Também aqui
recomenda-se que seja desenvolvido um plano de restauração do meio, que constitui
uma forma de subsistência
das comunidades costeiras.
Normalmente, o estabelecimento de uma determinada
indústria em uma determina-

Órgãos da sociedade civil debatem sobre o novo regulamento de pesca marítima

“

da zona costeira trás um fluxo

desta demanda”.

é importante informar devidamente as
autoridades e as comunidades em questão a
respeito, por forma a
garantir máximo respeito pelas normas
laboral bastante elevado. Há
mais pessoas, serviços e bens,
pelo que há uma necessidade
de garantir que haja mais peixe para poder fornecer e essa
demanda pode fazer com que
esses recursos pesqueiros sejam capturados de uma forma
insustentável para as próprias
comunidades.
“Nesse caso, devemos monitorar os recursos pesqueiros
com vista a garantir uma exploração sustentável junto às
comunidades, esta monitoria
garante também que essas populações não usem artes nocivas para suprir o aumento

Aliás, um dos grandes
problemas identificado e colocado à “mesa” nessas comunidades é que elas têm
pouco conhecimento sobre
o que implica a instalação de
uma empresa em sua região,
não sabem como é o que vai
acontecer, razão pela qual
deparam-se constantemente
com situações de conflitos.
Daí que, defende o fórum,
“é importante informar devidamente as autoridades e
as comunidades em questão
a respeito, por forma a garantir máximo respeito pelas
normas”.
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ÉPOCA CHUVOSA E CICLÓNICA

INAM prevê mais tempestades no país

O

Instituto Nacional de Meteorologia (INAM)
alerta para a formação de mais tempestades
tropicais e ciclones durante
a presente época chuvosa e
ciclónica. Essa informação
foi tornada pública semana
finda, durante o primeiro
Conselho Técnico do Instituto Nacional de Gestão
de Desastres, que analisava
a passagem da Tempestade
Tropical Chalane.
D&F Texto: Redacção

Acácio Tembe, chefe do departamento de previsão de tempo
do INAM, alertou que as previsões da época ciclónica indicam
que o país vai continuar a ter formações de sistemas. De acordo
com as previsões, entre 9 a 12, os
sistemas vão se formar na bacia
do sudoeste do Oceano Índico,
entre 5 a 7 poderão atingir o estágio de ciclone tropical e entre
2 a 3 poderão atingir o canal de
Moçambique.
“Neste momento, temos um

ciclone, ou seja, uma tempestade
tropical moderada que se formou
a leste de Madagáscar, também
com o nome Danilo. Esse sistema, segundo as suas projecções,
não poderá atingir nem o canal
de Moçambique e muito menos
a nossa costa, por essa razão esse
sistema não constitui preocupação, mas há que se ter em conta
que estamos na época ciclónica
e muitos sistemas ainda se vão
formar, e o Instituto Nacional de
Meteorologia está a fazer o monitoramento desses sistemas”, destacou Tembe.
Acácio Tembe alertou também para a época em que haverá
chuvas fortes, principalmente nas
zonas norte e centro do país.
“Geralmente, temos o pico
das chuvas nos meses de Janeiro e
Fevereiro, por essa razão o INAM
prevê a ocorrência de grandes
quantidades de precipitação,
principalmente na zona norte do
país, por causa da influência da
zona de convergência intra-tropical que ainda não se faz sentir,
a região centro também vai se
ressentir de grandes quantidades
de chuvas nos próximos tempos”,
sustentou.
As previsões do INAM in-

INAM monitora a formação de sistemas ciclónicos
dicam escassez de chuvas na região sul do país, que no máximo
poderá ter situações de chuvas
intensas ocasionais, mas que estarão muito abaixo daquilo que é
o normal.a
Recorde-se que, recentemente, o país ressentiu-se dos efeitos

de uma tempestade tropical. A
tempestade Tropical Chalane
entrou no canal de Moçambique
no final do dia 30 de Dezembro,
na faixa entre Muanza e Dondo,
com ventos que atingiam uma
velocidade de cerca de 120 km/h.
Depois de afectar a província de

Sofala, fez o seu movimento até a
província de Manica, com cerca
128 milímetros de precipitação
na estação de Chimoio, e no final
do dia 31 de Dezembro, o sistema entrou no Zimbabwe e continuou com seu movimento até
dissipar-se em Dezembro.

TEMPESTADE TROPICAL CHALANE

Balanço aponta para mortes e prejuízos em
vários sectores

A

passagem
da
Te m p e s t a d e
Tropical Severa
Chalane pelas
províncias de Sofala, Manica e Zambézia afectou mais
de 70 mil pessoas, causando sete óbitos e 13 feridos.
Para além do impacto humano, causou a destruição
de 475 salas de aulas e um
número considerável de
residências.
D&F Texto: Redacção

O Centro Nacional Operativo de Emergência (CENOE)
realizou o primeiro Conselho
Técnico de Gestão de Calamidades para analisar a passagem
da Tempestade Tropical Severa
Chalane, assim como a época
chuvosa 2020-21.
Xavier Vulele, Técnico do
Sector de Informação do CENOE, fez saber que Chalane

causou impactos humanos, afectando 73 mil e 500 pessoas, correspondentes a 14 mil e 421 famílias,
sete óbitos e 13 feridos. No sector
da educação, foram destruídas
475 salas de aulas, afectando cerca
de 57 mil alunos.
A Tempestade teve impacto
também em infra-estruturas habitacionais, com registo de 18 mil
casas parcialmente destruídas e 12
mil totalmente destruídas. Causou ainda o derrube de 1200 postes de energia eléctrica, incluindo
algumas baixas residenciais.
Em termos de assistência aos
deslocados, Vulele fez saber que
sete mil pessoas, correspondentes
a 1100 famílias, foram colocadas
em 21 centros de acomodação na
província de Sofala e cinco na província de Manica.
Com a melhoria do estado
do tempo e das casas, as pessoas
regressaram às suas residências,
prevalecendo nesse momento um
universo de 1600 pessoas nos centros de acomodação, que também

INGC garante assistência a afectados pela tempestade Chalane

reduziram para cinco.
Chuva também causou estragos
Por sua vez, é analisado o período de 01 de Outubro a 5 de
Janeiro, a chuva afectou 112 mil
e 646 pessoas, correspondentes a
um universo de 22 mil e 700 famílias, com registo de 63 óbitos
confirmados pelas autoridades sa-

nitárias e 80 feridos.
O fenómeno teve impacto
também no sector habitacional,
onde 23 mil e 116 casas ficaram parcialmente destruídas e
14 mil e 938 ficaram totalmente
destruídas.
No sector de educação, 1115
salas de aulas foram destruídas,
afectando um universo de 124
mil e 700 alunos. De referir que,

tanto para a Tempestade Chalane assim como para a época
chuvosa, as pessoas que foram
afectadas receberam assistência
por parte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
(INGC). Assim, para o Chalane
foram assistidas 6 mil e 680 famílias com bens alimentares e
não alimentares, e para a época
chuvosa foram assistidas 7 mil e
570 famílias também com bens
alimentares e não alimentares.
A avaliação feita é referente
a metade da época chuvosa, que
vai até Março, por isso o INGC
apela a população a se manter
em locais seguros e acompanhar as informações e mensagens de sensibilização, bem
como as medidas a serem tomadas, transmitidas pelas entidades competentes, face à aproximação de qualquer evento. O
Instituto Nacional de Gestão de
Calamidades desaconselha choques e mensagens que não são
das autoridades responsáveis.
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COM VIATURA DO TRABALHO

Agente penitenciário atropela
mortalmente militar e segue impune

A

- Director da cadeia acusado de protegê-lo

tropelamento e
fuga. É o que se
diz ter acontecido em Outubro
de 2020, na cidade de Tete,
tendo resultado na morte de
Frank Fernando Mahumane,
um jovem de apenas 24 anos
de idade, afecto a um quartel
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A família, que está em Maputo, diz
ter tomado conhecimento
através do superior hierárquico da vítima, isso porque,
alegadamente, o estabelecimento penitenciário fechou-se em copas. Revoltado com
a situação, o pai deslocou-se
a Tete, para pedir esclarecimentos, mas sem sucesso, em
parte porque, segundo diz,
o director da cadeia está a
proteger o suposto autor do
crime.
D&F Texto: Amad Canda

Dois meses passam desde
que Frank Fernando Mahumane viu a vida ser-lhe interrompida de forma abrupta. Foi
na madrugada de 25 de Outubro de 2020 que o sargento,
que conduzia uma motorizada, foi atropelado mortalmente por uma viatura da Cadeia
Provincial de Tete. Só que o
motorista não abrandou. Seguiu em frente, demitindo-se
de prestar socorro à vítima.
Na altura, propalou-se a
ideia de que estaria a transportar reclusos. Soube-se agora,
com a deslocação de Fernando Mahumane a Tete, que a
verdade é outra. “Vinham de
uma festa, e ele não tinha carta, por isso bateu e fugiu. Nós
nunca transportamos reclusos
pela madrugada”, terá dito ao
pai da vítima um funcionário
do mesmo estabelecimento
penitenciário.
De resto, a tese de que o
agente estaria a transportar
reclusos sempre suscitou dúvidas no seio da família do jovem militar, dúvidas estas legitimadas pelos próprios colegas
do suposto autor do atropelamento mortal. “É que mesmo

que estivesse a transportar reclusos, não faria sentido que
estivessem sozinhos, o carro
de transporte de reclusos tem
que ter uma escolta e até uma
ambulância”, esclareceu um
outro agente.
A viatura em causa sequer
tem a cobertura de seguros, de
acordo com o que apurou Fernando Mahumane no local.
O estranho silêncio da
penitenciária
A notícia da morte do jovem Frank Mahumane chegou à família através de um
colega do Comando de Unidades Cerimoniais da Cidade de Tete, onde Frank estava
afecto. Duplo choque para os
familiares: primeiro, pela perda do ente querido, segundo,
pelo facto de o suposto autor
e a instituição que representa
terem sempre procurado “lavar as mãos”, qual Pilatos em A
Paixão de Cristo.
“Eu não tive nenhuma ajuda, a ajuda que tive foi da parte
das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique. Agora, de lá
da cadeia provincial de Tete,
nem uma pessoa conseguiu
aparecer para dizer qualquer
coisa. Isso não aconteceu”, explica o pai da vítima.
Segundo Fernando Mahumane, a Cadeia Provincial de
Tete sequer se dignou enviar o
corpo para Maputo, o que causou ainda mais indignação entre os familiares. “Eles é que fizeram o acidente. O porquê de
as FADM estarem a entrar, em
termos de trazer o corpo, isso
não é do meu conhecimento”.
Só depois de realizado o funeral é que alguém da Cadeia
Provincial de Tete “ousou”
contactar a família. Terá prometido apoio e garantiu que
iria fornecer o contacto do director da cadeia, mas, de acordo com Mahumane, “foi para
nunca mais”.
Suposta impunidade e
protecção

Velório de Frank Mahumane

O suposto autor do atropelamento que tirou a vida a
Frank Mahumane, que cumpria o sexto ano nas Forças

“

Armadas de Defesa de Moçambique, chegou a ser detido,
mas, dois dias depois, estava
solto, para a insatisfação da

Eles é que fizeram
o acidente. O porquê
de as FADM estarem
a entrar, em termos
de trazer o corpo,
isso não é do meu
conhecimento

família da vítima. Aliás, esta é
uma das razões que levou o pai
a viajar, em finais de Novembro, até à cidade mais quente
do país. Queria saber tudo ao
pormenor à volta da morte
macabra do filho, mas sobretudo “pedir justiça”.
O anseio de Fernando Mahumane não foi alcançado. De
acordo com a fonte, o director
do estabelecimento prisional
tem fechado todos os caminhos que possam conduzir
àquilo a que entende ser justiça. “Ele está mais preocupado com o indiciado, e diz que
temos que anular o processo.
É o próprio director da cadeia
que diz isso”, lamenta o pai da
vítima, que sequer teve a oportunidade de conversar com o
indiciado, alegadamente por
conta de barreiras impostas
pelo seu director: “o director

Continua na Pag 16
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fechou as portas”, acusa.
Sedenta de justiça, a família do falecido pretende agora
interceder junto ao Provedor
de Justiça, até porque a interrupção do primeiro processo
que havia sido aberto em Tete
(abriu outro quando esteve lá
em Novembro) reduziu a confiança que a família tem nos
tribunais.
Director garante que presto
apoio
Em reacção às declarações
do pai da vítima, o director
do estabelecimento prisional
refuta a ideia de que a Cadeia
Provincial de Tete não tenha
prestado apoio a família enlutada. Apesar de reconhecer
que a transladação do corpo
até Maputo foi custeada pelas
Forças Armadas de Defesa de
Moçambique, sublinha que
a instituição que dirige “fez o
melhor”.
De acordo com Mendes
Araújo, que qualifica de “grande mentira” as acusações do
pai da vítima, a penitenciária
fez a “parte moral”. “Comprou-se caixão, alimentação, mesmo na casa onde vivia o falecido, nós demos apoio, mas
mais tarde ele disse que não
reconhecia a esposa do filho,
e exigiu um outro apoio, e nós
mandamos”.

A motorizada na qual seguia Frank Mahumane

Para além disso, Mendes
Araújo sublinha que a deslocação de Fernando Mahumane até Tete, bem como a hospedagem, foram totalmente
pagas pela cadeia provincial
de Tete. O director sublinha a
cordialidade com que ambos
interagiam quando Mahumane esteve em Tete, mas entende que terão entrado em rota

de colisão devido a pedidos
a que ele não seria capaz de
satisfazer.
“Ele decidiu confiscar os
bens da nora, que ele não reconhece, e pediu meu apoio no
sentido de transportar os bens
para Maputo, eu disse-lhe que
não lhe podia ajudar porque
este assunto é da alçada dos
tribunais”, revelou.

Indiciado continua a
trabalhar
Uma das grandes inquietações do pai de Frank Mahumane tem que ver com o
facto de o suposto autor do
atropelamento estar ainda em
liberdade. O director da cadeia
confirma a informação e, mais
do que isso, garante que o indiciado continua a trabalhar

normalmente, mas está a responder a um processo disciplinar, que “visa apurar como
tudo aconteceu”.
Por outro lado, o responsável nega que esteja a proteger o
indiciado e que tenha proposto a anulação do processo, mas
confirma que evitou o encontro entre este e o pai da vítima
para evitar que os ânimos se
exaltassem.

Casos de covid-19 disparam após quadra
festiva

A

COVID-19 deixou,
este sábado, um novo
recorde diário em Moçambique: 879 infecções (32 são crianças de cinco anos
de idade), seis mortos, todos na capital do país, e 10 hospitalizações.
Maior parte das novas infecções
é da cidade de Maputo, com 547.
Será este um efeito do relaxamento na prevenção, antes e durante a
quadra festiva, de que o Ministério
da Saúde se queixa?
D&F Texto: Redacção
A instituição diz que os
879 novos pacientes, dos quais
821 moçambicanos e 38 de
nacionalidade estrangeira, foram
detectados em 3.161 indivíduos
submetidos a testes nas últimas 24
horas. Vinte casos têm a ver com
cidadãos cujas nacionalidades

ainda não foram apuradas.
“Todos os novos casos
hoje reportados resultam de

transmissão local”, esclarece o
Ministério da Saúde e eleva o
cumulativo de casos no país para

21.361, desde Março passado.
“Em Moçambique existe, neste
momento, um cumulativo de 943
pacientes internados”, dos quais 14
ainda lutam pela vida nos centros
de internamento e em algumas
unidades hospitalares.
“Nas últimas 24 horas
registámos um total de 10 novos
internamentos
hospitalares” na idade de
Maputo (08) e província de Tete
(02).
Relativamente às mortes,
o Ministério da Saúde revela
tratar-se de dois pacientes do
sexo feminino, de 42 e 45 anos de
idade, e quatro homesns de 44, 58,
60 e 77 anos.
Dos seis mortos, cinco
são moçambicans e um é de
nacionalidade sul-africana. O
infortúnio foi consequência do

“agravamento do estado de
saúde durante o período de
internamento em unidades
hospitalares
da
cidade
de Maputo”, explicam as
autoridades da Saúde.
Os seis óbitos hoje anunciados
representam o maior número
provocado pela COVID-19 em
Moçambique, anunciado num
único dia,
desde a ocorrência da
primeira morte a 20 de Maio de
2020. Até então, o máximo de
óbitos anunciados em 24 horas
era de cinco, ontem.
Assim, Moçambique regista
um cumulativo de 187 óbitos,
devido à COVID-19, e um total
de 3.649 casos activos.
Apenas
42
pessoas
recuperaram da doença nas
últimas 24 horas.O País
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EM INHAMBANE

Índia vai comprar 200 mil toneladas de
feijão

U

m dos maiores
investidores estrangeiros
no
país, a Índia,
renovou um acordo com o
Executivo
moçambicano
para continuar a importar
feijão bóer produzido em
território nacional. Serão
200 mil toneladas que Moçambique poderá exportar
em cinco anos.
D&F Texto: Redacção
Moçambique e Índia renovaram o acordo de exportação
de feijão bóer. Trata-se de um
entendimento ao qual os dois
países chegaram há cerca de quatro anos e que agora abriu espaço para a exportação de 200 mil
toneladas nos próximos cinco
anos.
A informação foi avançada
semana finda pelo Alto-Comissário da Índia em Moçambique,
Rajeev Kumar, depois de audiência concedida pelo Presidente da
República, em que Kumar despediu-se de Filipe Nyusi, após um

Moçambique poderá exportar 200 mil toneladas de feijão-bóer em cinco anos
ano e meio de exercício de trabalho diplomático em território
nacional.
“Como vocês sabem, o nos-

so Primeiro-ministro visitou
Moçambique em Junho de 2016
e nós assinamos um acordo ou
memorando de entendimento

para importar feijão bóer de Moçambique. Eu fico muito feliz de
informar que nós vamos prorrogar este entendimento por mais

cinco anos. Nós mandamos uma
proposta para o Governo de Moçambique, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação (MINEC) e recebemos aceitação do Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento
Rural (MADER), dando conta
que eles vão exportar 200 mil
toneladas nos próximos cinco
anos”, assegurou o representante
do Governo da Índia.
Dados do Instituto Nacional
de Cereais (ICM) indicam que
a Índia é o principal comprador
do feijão bóer do nosso país, tendo, no período 2012 a 2014, sido
exportadas para aquele mercado
cerca de 146 mil toneladas, que
renderam aproximadamente 86
milhões de dólares americanos.
Em Moçambique, pouco mais de
um milhão de famílias estão envolvidas na produção desta cultura, que nos últimos anos tem
sido considerada de rendimento
em franca expansão. O norte é a
região de maior produção, sendo
Zambézia a maior produtora a
nível nacional, cobrindo mais de
50 por cento da produção nacional. Seguem Nampula e Niassa.

Dificuldades na fronteira com RSA afecta
sector comercial

O

ministro da Indústria
e Comércio, Carlos
Mesquita, admitiu semana finda que as dificuldades de travessia na fronteira de Ressano Garcia, a principal
do país com a África do Sul, pode
ter impacto no sector comercial
nacional.

para importação é a África
do Sul, por razões óbvias”,
frisou.
Em causa está o facto

de o teste de covid-19 e
o
recolher
obrigatório
imposto na África do Sul
estarem a causar “enormes

filas de carros e morosidade”
na travessia de viajantes na
fronteira moçambicana de
Ressano Garcia, havendo

D&F Texto: Redacção

Falando à imprensa,
à margem de um evento
público na cidade de
Maputo, Carlos Mesquita
destacou que a África
do Sul é o principal
parceiro de Moçambique,
considerando
que
as
restrições na fronteira
podem ter impacto no
sector comercial.
“O
maior
parceiro
de
Moçambique
para
exportação assim como

Dificuldades na travessia para África do Sul pode afectar sector comercial

pessoas retidas desde
domingo (03).
África do Sul impôs um
novo recolher obrigatório
face à covid-19 que
implica o encerramento
da fronteira às 21 horas,
sendo reaberta às 06
horas, o que as autoridades
m o ç a m b i c a n a s
consideram também um
obstáculo na fronteira
mais movimentada do
país.
“As
autoridades
moçambicanas
estão
em contacto com o
executivo
sul-africano
para
ultrapassar
o
problema, mas também
estão no terreno a tomar
as medidas necessárias
para descongestionar a
situação”, disse Carlos
Mesquita.
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“Ressano Garcia” vira zona de “deslocados”
sem assistência

O

drama vivido pelos moçambicanos na fronteira de Ressano
Garcia, que tentam regressar à
vizinha África do Sul, não mostra sinais de término. Está difícil atravessar
para a terra do rand, tudo por causa dos testes
rápidos da Covid-19 exigidos na fronteira e a
recusa dos testes realizados em Moçambique,
alegadamente por serem falsos.

D&F Texto: Lídia Cossa

As fronteiras que separam Moçambique da África
do Sul estão congestionadas,
devido ao regresso massivo
dos moçambicanos à terra
do rand, após as festas do
natal e do fim do ano. Na
fronteira de Ressano Garcia, a mais movimentada do
país, as filas de camiões chegam a atingir 20 km.
A lentidão na entrada
dos moçambicanos na África do Sul deve-se à obrigatoriedade de apresentação
de certidão de teste da Covid-19. Mas sabe-se que as
autoridades sul-africanas
têm obrigado os moçambicanos a fazerem um segundo teste, alegadamente por
não confiarem nos testes
realizados em Moçambique.
Os sul-africanos exigem
que os viajantes voltem a fazer o teste, alegando que o
exame rápido feito em Moçambique só tem 72 horas
de validade. Para além disso, desconfiam da autenticidade dos testes feitos do
lado moçambicano da fronteira. Assim, os viajantes
têm de gastar mais 170 rands (cerca de 870 meticais)
para fazerem o teste que os
sul-africanos consideram
credível.
Ajuntamentos, falta de
condições e especulação
São milhares de moçambicanos que estão “entalados” na Fronteira, alguns já
há uma semana, outros, se
calhar, há mais tempo. Naquele espaço não há local
para repouso, não há condições de higienização e tudo
ficou caro. A água, tão fundamental em momentos de

Moçambicanos e estrangeiros entalados na fronteira de Ressano Garcia

temperaturas altas, como é
o caso, disparou. Uma garrafa de um litro e meio de
água mineral atinge facilmente os 200 meticais.
Um prato de comida, os
famosos take away, antes adquirido a preços que variavam de 100 a 150 meticais,
viu o preço duplicar desde
que os ajuntamentos começaram. Custa agora 300 a
350 meticais. A prolongada
permanência no posto fronteiriço, associada à subida
galopante de preços de produtos básicos, levou a que
alguns esgotassem os seus
recursos. Consta-nos que
há quem não tenha dinheiro nem para seguir viagem,
nem para voltar para casa.
Estratégia sul-africana?
Para explicar o fenómeno que se vive na fronteira
de Ressano Garcia, há já
“teorias de conspiração”.
Alguns moçambicanos entendem que a acção das autoridades sul-africanas faz
parte de uma estratégia que

visa afastar os moçambicanos daquele país.
Uma fonte da Polícia de
Fronteira explicou ao Dossiers & Factos que, em Dezembro, quando os moçambicanos saíam da África do
Sul para festejar com suas
famílias, a postura das autoridades daquele país vizinho foi bem diferente.
“Esses, na verdade, não
querem ninguém lá dentro,
porque em Dezembro eles
até escoltavam moçambicanos, passavam daquela estrada de camiões e nem era
necessário carimbar passaporte, nem exigiam teste de
Covid-19, afinal era um plano”, conta.
A nossa fonte socorre-se
da aleatoriedade com que a
fronteira sul-africana funciona para sustentar a sua
tese. “Hoje [quinta-feira], a
fronteira deles abriu às 10
horas, quando deviam abrir
às 6 horas. Até porque, em
condições normais, quando
há muitas saídas e entradas
deviam funcionar 24h, mas
quando entendem fecham

às 19h, às 20h, é mesmo
propositado isto”, concluiu.
Os moçambicanos “retidos” na fronteira de Ressano Garcia perdem esperanças a cada dia e clamam
pela intervenção do Governo. Sem condições no local,
os viajantes estão votados
ao sofrimento. Suportam
chuva, calor intenso, frio,
num autêntico cenário de
abandono.

Este ano, à longa fila de
camiões de carga, adiciona-se uma quantidade invulgar de viaturas particulares, contrariamente ao que
acontecia nos anos anteriores. Perante a inércia em
Ressano Garcia, as fronteiras da Ponta de Ouro e Namaacha são as alternativas
a que alguns recorrem para
chegar rapidamente à África do Sul.

Condições precárias de sobrevivência
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EM MORRUMBALA, ZAMBÉZIA

Agentes Polivalentes Elementares sem
subsídios há um ano

M

ultiplicam-se
murmúrios entre os Agentes
Po l i v a l e n t e s
Elementares (APE’S) de Saúde
de Morrumbala, Província da
Zambézia, no centro de Moçambique. Parte dos agentes de
saúde que trabalha junto das
comunidades viu o ano de 2020
terminar sem nunca ter recebido seu subsídio. Mas, de acordo
com os queixosos, nem todos estão na mesma situação, já que há
um grupo que sempre recebe. A
razão da suposta dualidade é um
mistério, dizem eles.
D&F Texto: Amad Canda

Um ano em branco.
Desde Janeiro de 2020 que
um número considerável
de Agentes Polivalentes
Elementares não recebe
notificação de entrada do
subsídio nas suas contas
bancárias, apesar de nunca
terem parado de trabalhar.
Os agentes em causa, vocacionados à promoção da
saúde junto das comunidades rurais, estão afectos à
Direcção Distrital de Saúde
de Morrumbala, na província central da Zambézia.
O contrato estabelece
que os subsídios, 1200 meticais por mês, devem ser
pagos uma vez a cada três
meses, mas, de acordo com
os queixosos, o plasmado
nunca foi respeitado. Os
Agentes Polivalentes Elementares estão desesperados com a situação e, sobretudo, dizem não entender o
porquê de uns receberem e
outros não.
“Estamos a enfrentar um
caso que nos deixa triste.
No mês de Junho foram pagos subsídios de seis meses
para alguns colegas, mas
para nós ainda não”, contam
os APE’S, que dão corpo a
uma espécie de “descentralização” dos serviços de
saúde, promovendo acções
de formação, sensibilização

Os Agentes Polivalentes Elementares são apontados como cruciais na prevenção de doenças

e cuidando de casos considerados menos graves.
Em Dezembro a história
se repetiu
Realizado o pagamento do primeiro semestre, o
grupo dos “excluídos” diz
ter manifestado sua preocupação junto da Direcção
Distrital de Saúde de Morrumbala, que terá orientado o grupo a organizar
uma série de documentos
que, afinal, já tinham sido
entregues. Garantem, ainda
assim, ter procedido conforme lhes fora dito, o que
lhe alimentou a esperança
de que, a qualquer momento, teriam os seus subsídios.
Debalde!
Chegados ao mês de Dezembro, eis que, de acordo
com os relatos, a Direcção
Distrital de Saúde volta a
canalizar os subsídios somente para o mesmo grupo que fora contemplado
seis meses antes. Ou seja,
o grupo dos “excluídos”
continuava com as contas vazias, após um ano de
prestação de serviços nas

comunidades. A situação,
dizem os lesados, tornou-se
insustentável.
“Procurámos saber o

“

que se passa, sempre nos
mandam esperar. Ficámos
esses cinco meses, mas na
segunda semana de Dezem-

Estamos a enfrentar um caso que nos
deixa triste. No mês
de Junho foram
pagos subsídios de
seis meses para alguns colegas, mas
para nós ainda não

bro os nossos colegas voltaram a receber. Para nós
nada”, contam os agentes,
que dizem estar a trabalhar
a 75km das suas zonas de
residência.
Administrativo da Direcção de saúde esquiva-se
Telefonicamente, o Dossiers & Factos contactou o
administrativo da Direcção
Distrital de Saúde de Morrumbala para ouvir a sua
versão da história. Aquele
quadro começou por garantir que o problema “já
estaWva ultrapassado”, mas,
quando questionado sobre
a data em que os subsídios
terão sido pagos, não foi capaz de responder.
Manifestando-se indignado pelo facto de o seu
contacto nos ter sido fornecido sem sua autorização, o administrativo disse
que não podia falar sobre
o assunto por duas razões.
Primeiro, por se tratar de
“problemas internos”, e, segundo, porque não tinha
qualquer orientação de seus
superiores para fazê-lo.
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Assistência alimentar a deslocados acaba
em Março

A

s operações humanitárias enfrentam
uma escassez de 108
milhões de dólares e
o número de pessoas forçadas a
abandonar as suas casas aumentou para 565 mil, segundo o Governo. Aliado a isso, a assistência
alimentar a deslocados pode
acabar já em Março.

D&F Texto: Lídia Cossa

Sérios problemas de fome
e desnutrição ameaçam milhares de deslocados internos em Cabo Delgado, que
dependem da assistência do
Programa Mundial para a
Alimentação das Nações Unidas (PMA). Neste momento,
a entidade está a distribuir
cestas básicas a 400 mil pessoas afectadas pelo terrorismo, mas alerta que as acções
podem cessar a partir de
Março próximo, devido à escassez de fundos.
Após uma avaliação
exaustiva dos recursos disponíveis, necessidades nutricionais e preocupações de
protecção no país, e consultas
com o governo e parceiros, o
PMA decidiu manter a cesta
básica actual de assistência
alimentar crítica a pelo menos 400 mil pessoas afectadas pela violência armada em
Cabo Delgado, diz uma nota.
“O PMA fornece uma
cesta alimentar familiar mensal em espécie: de 50 kg de
cereais, 5 litros de óleo e 10
kg de feijões secos e lentilhas.
Também fornece assistência
baseada em dinheiro, onde os
mercados locais funcionam,
permitindo que as famílias
escolham sua própria cesta
básica (alimentos e kits de
higiene) em troca de senhas
de 3.600 meticais por mês”,
explica a nota, acrescentando que a “cesta de alimentos
garante pelo menos 81% das
necessidades diárias de quilocalorias das famílias deslocadas e contribui para evitar
que famílias já traumatizadas
e vulneráveis sejam vítimas
de exploração ou empreguem mecanismos de enfrentamento negativos para a
sobrevivência”.

legenda: Deslocados em Cabo Delgado em risco de perder assistência em Março

Caso prevaleça a actual
escassez de financiamento e
o PMA tenha de usar os seus
recursos até ao limite, “a assistência alimentar vital fornecida às pessoas afectadas
pelo conflito em Cabo Delgado, Nampula e Niassa será
interrompida em Março de
2021”.
Nessa altura, o PMA terá
esgotado suas reservas alimentares e fundos para esta
resposta humanitária, acrescenta o comunicado, sublinhando que o problema “não
só levanta preocupações em
torno da segurança alimentar
e riscos à saúde resultantes
da desnutrição”, mas também “é alarmante do ponto
de vista da protecção, numa
crise prolongada que coloca
uma carga inevitável sobre
comunidades acolhedoras,
podendo criar tensões intra e
interfamiliares”.
Além disso, há indícios de
aumento da violência doméstica e de casamento precoce,

com a falta de recursos e as
dinâmicas de poder desiguais
a potenciarem situações de
sexo para sobrevivência, que
trazem riscos maiores de HIV
e outras doenças sexualmente
transmissíveis, bem como de
gravidez precoce.
As preocupações não terminam no problema acima
exposto: “o tráfico e a exploração de trabalho (incluindo
infantil) e o recrutamento
potencial (forçado) por grupos armados também foram
identificados como riscos
significativos que podem ser
agravados com uma redução
da assistência alimentar”.
“Pessoas deslocadas internamente são especialmente vulneráveis à propagação
de Covid-19 porque estão
aglomeradas em acampamentos, quintais de famílias
acolhedoras e ao ar livre,
sem-abrigo ou com abrigo
inadequado, serviços de saúde e acesso à água potável e
saneamento precários. Mi-

lhares de crianças e adolescentes que perderam os pais e
familiares próximos precisam
da nossa protecção e cuidados”, disse a representante
do PMA em Moçambique,
Antonella D’Aprile, citado no
comunicado.
A entidade precisa actualmente de 10,5 milhões de
dólares por mês para fornecer
assistência alimentar a 750
mil pessoas (500 mil deslocados internos e 250 mil das
comunidades anfitriãs) afectadas pelo conflito no norte de Moçambique, refere o
documento.
“Para garantir a assistência alimentar humanitária
nos próximos 12 meses, o
PMA precisa de 132,4 milhões de dólares, dos quais
apenas 24,4 milhões de dólares foram garantidos até o
final de Dezembro de 2020.
Sem financiamento suficiente, o fornecimento de alimentos ficará comprometido”.
A decisão de manter a

cesta alimentar básica surge
em meio a um novo afluxo de
pessoas deslocadas internamente, que procuram refúgio
nos distritos do sul de Cabo
Delgado e nas províncias vizinhas de Nampula, Niassa
e nas mais longínquas Zambézia e Sofala.
Com recursos mais do que
nunca necessários para ajudar a salvar vidas, “é incrivelmente oportuno unir esforços
agora e proteger a segurança
alimentar e nutricional, e a
subsistência de moçambicanos – homens, mulheres,
adolescentes e crianças –
afectados por ataques armados, ciclone Kenneth e a pandemia da COVID-19 ”, disse
Antonella D’Aprile.
A segurança física, o bem-estar e os direitos humanos
das pessoas deslocadas internamente estão em jogo, visto
que são altamente dependentes de alimentos e outras formas de ajuda humanitária. O
País
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Foi-se Muchate e Canivete Jr herda
braçadeira

N

ovo ano, novo capitão para a selecção nacional de
basquetebol sénior
masculina que prepara a sua
participação na terceira janela
de qualificação ao Afrobasket
2021. Trata-se de David Canivete Júnior, que foi promovido ao
estatuto de líder dos cinco nacionais após a renúncia do poste
Custódio Muchate Júnior, que
esteve ao serviço do combinado
nacional desde 2001, sendo que
os últimos a assumir a liderança
do grupo.
D&F Texto: Redacção

A eleição de Canivete foi
consensual no seio do grupo
que trabalha sobre orientação do seleccionador nacional Miguel Guambe, que deu
conta que a indicação do extremo está relacionada com a
sua longevidade na selecção e
sobretudo pela capacidade de
liderança demonstrada em várias etapas.
“O critério que se usou foi
o de antiguidade, no momento
em que decidimos isso o mais
antigo no grupo era o Canivete, não só isso, ele também tem
alguma capacidade de liderança, e acho que o testemunho
está bem entregue”, comentou
Miguel Guambe sobre esta
indicação.
O seleccionador nacional
lamentou a decisão de renúncia apresentada por Custódio
Muchate, porém referiu ser de
respeitar esta posição que revela maturidade do poste do
Ferroviário de Maputo, que esteve ao serviço do combinado
nacional durante 19 anos.
“É caso a respeitar, pessoalmente já falei com ele, e
disse-lhe isso, que respeito a
decisão dele, se ele acha que
já não está em condições essa
decisão é a melhor do que ter
alguém que está aqui a arrastar-se, a posição que ele tomou
é uma posição consciente, ele
já é uma pessoa adulta e é de
respeitar”, comentou Miguel
Guambe sobre a posição de
Muchate.
Na hora de assumir o leme,
David Canivete diz que vai desempenhar o papel de capitão
com zelo e responsabilidade

David Canivete Jr ja era um dos líderes do balneário
de unir o grupo que recebe
jogadores novos no espaço da
selecção nacional de basquetebol que está em processo de
renovação.
“Já me sentia como um dos
líderes, uma das pessoas mais
influenciadoras no seio do
grupo, só é novidade por passar a ser capitão, mas toda gente já me conhece, estou aqui
há bastante tempo e estou aqui
para dar meu contributo, espero que estejamos todos alinhados no mesmo objectivo, que
é perder o menor número de
jogos e conseguirmos o apuramento para o Afrobasket, seria
muito bom para esta juventude, para este grupo batalhador”, disse Canivete.
Aos 31 anos, ou seja, nascido a 9 de Agosto de 1989, David Canivete conta com nove
presenças em Campeonatos
Africanos de Basquetebol na
categoria de sénior e a sua estreia registou-se em 2009, no
Afrobasket realizado na Líbia,
no qual Moçambique terminou na 14ª posição e o extremo
registou a média de 5,2 pontos
e 1,2 assistências. Canivete dá
as boas vindas aos novos integrantes do combinado nacio-

nal e compromete-se a contribuir para a sua integração.
“Está a ser um processo
natural de integração dos novos jogadores que são batalhadores e humildes, essas são as
duas virtudes essenciais para
que qualquer um singre aqui
na selecção nacional, está a

ser um processo bonito, eu já
passei pelo mesmo e já fui apadrinhado na selecção, e desejo
sucessos a todos que cá estão,
quer sejam jovens ou mais
adultos, mas que integram pela
primeira vez a selecção nacional”, comentou o capitão.
Referir que David Canive-

Miguel Guambe, seleccionador nacional

te foi um dos jogadores que
esteve em evidência na janela
de qualificação decorrida em
Kigali, no Ruanda, tendo marcado 40 pontos, perfazendo
uma média 13,3 pontos por
jogo, tendo uma média de 28,4
minutos em campo por cada
partida. (LANCEMZ)
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Juíza condena homem a escrever 144 coisas boas sobre ex-namorada

U

ma juíza do Havaí
condenou um homem
a uma sentença bem
diferente, após ele não
ter cumprido uma medida protectiva
expedida em favor de sua ex-namorada. Daren Young, de 30 anos, terá de
escrever 144 elogios sobre a ex-namo-

rada em respostas às 144 mensagens
agressivas que ele mandou por celular e ligações que fez a ela.
A sentença foi determinada pela
juíza Rhonda Loo. Segundo a condenação de Loo, Young não poderá repetir palavras quando for escrever coisas
boas sobre a ex-namorada.

De acordo com informações do
jornal “Maui News”, Young, que já
havia sido preso por não cumprir a
medida protectiva, também foi condenado a dois anos de liberdade condicional, a pagamento de multa de US $
2.400 e a prestar 200 horas de trabalho
comunitário.
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“Artistas plásticos são cuidados pela
madrasta”

D

esigualdades. Cá
está uma das queixas mais comuns
nas sociedades actuais. Há quem beneficie de privilégios quando outros apenas
consentem sacrifícios. Nuno Miguel da Cunha, artista plástico
moçambicano, consegue identificar estas discrepâncias também
na arte. Diz mesmo que artistas
plásticos estão sob cuidados da
“madrasta”. Do lado oposto estão os músicos, sob responsabilidade da mãe biológica.
Texto e fotos: Albino
Mahumana
É uma percepção quase generalizada. Há, em Moçambique, a
tendência de reduzir artes à música. Neste contexto, consolidou-se a ideia de que só os músicos
são artistas, e os outros são apenas “bailarinos”, “pintores”, “escritores”, por aí em diante. Em conversa com o Dossiers & Factos,
Nuno Miguel Cunha condena
esta abordagem, que faz de uns
filhos e de outros enteados.
Cunha não tem qualquer dúvida de que esta forma de pensar
enraizou-se também nas instituições que têm por vocação a
promoção da cultura, daí a sua
indignação. “Nas artes, tens o Ministério da Cultura, que é a mãe,
D&F

Artista plastico Nuno Goncalves
e a mãe separou-se do pai, levou
alguns filhos com ela e entregou
alguns filhos ao pai. O pai juntou-se a uma madrasta que nunca
teve filhos na vida, então essa madrasta levou os artistas plásticos,
escritores, etc, estás a ver né? Os

cantores, que na maioria são bailarinos, não são cantores porque

“não é possível viver da arte em
Moçambique”, e exemplifica: “se

dançam mais do que cantam, têm
mais mensagem corporal do que
verbal, esses são filhos que foram
com a mãe”, desabafa o artista.
O escultor lamenta essa dualidade num país que considera
ter “muitos artistas de qualidade”.
Na perspectiva do nosso interlocutor, o Ministério de tutela tem
de se aproximar mais dos artistas e abrir caminhos para que se
projectem. A título de exemplo,
Cunha propõe a “nomeação dos
artistas como embaixadores da
arte moçambicana”.
No actual cenário, diz Cunha,

for a ver, há um músico a quem
lhe foi atribuída uma casa há
pouco tempo, porque não tinha
casa própria, exactamente porque a vida dos artistas não é nada
fácil. Um colega artista plástico
(Falcão) percorre distâncias todos os dias para ir trabalhar no
núcleo de arte. Existem artistas
que estão a passar por grandes
dificuldades”. Não obstante as dificuldades, o multifacetado artista exorta seus colegas a trazerem
“mensagens sublimes, que ajudam na reflexão e criatividade”.
Arte para salvar o meio

ambiente
Não se sabe se Nuno Miguel
da Cunha é “um em um milhão
ou é um milhão em um”. O certo
é que há nele “vários artistas”.
“Comecei também a produzir
obras com o material reciclado,
concretamente o vidro. Depois
passei para Inhambane e fiquei
envolvido com outros artistas,
juntei-me a eles e até produzi
roupas usando a capulana. Faço
trabalhos com madeira, restos
de troncos, pedaços de ferro, arames”, conta o polivalente, que diz
não gostar de estar parado numa
única linha, antes de acrescentar
que “o artista tem que se renovar sempre, temos que dominar
várias linhagens e diversificarmos o nosso trabalho, na arte é
necessário.”
Tão necessária quanto a renovação é a preservação do nosso meio ambiente. Ciente disso,
Cunha dedica-se fortemente à
reciclagem “como forma de preservar o meio ambiente buscando
soluções sustentáveis”. Na perspectiva do artista, há muito trabalho por ser feito nessa vertente,
mesmo porque considera haver
pouco domínio da matéria.
“A maior parte das pessoas
nem sabe seleccionar o lixo, por
isso temos que consciencializar
as pessoas para saberem seleccionar o lixo que produzimos”,
argumenta.
Dois mestres, um só percurso
A paixão de Nuno Miguel
Cunha pelas artes começa ainda na tenra idade, quando este
passou a frequentar a casa do
falecido artista plástico Samate
Mulungo, que considera ter sido
o seu primeiro mestre. “Comecei
a dar as minhas primeiras pinceladas em casa do mestre Samate,
lembro-me que ele sempre dava-nos, a mim e a outros aprendizes, cartolinas para fazermos os
nossos desenhos, quando acabávamos de desenhar mostrávamos
os nossos trabalhos, ele olhava e
abanava a cabeça, e dava outra
cartolina”.
Foi assim, errando, que Nuno
Miguel Cunha cresceu até atingir
o estatuto que ostenta hoje. Um
estatuto que não lhe rouba a humildade, e, por isso, assume abertamente a existência de traços de
Samate em sua obra. Outra figura
que ocupa um lugar de destaque na vida artística de Cunha é
John Forna, descrito como tendo
“muito conhecimento da arte no
seu todo”. “Aprendi muito com
ele”, rematou.
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Wuhan com triplo do número oficial
de casos de Covid-19

O

número de pessoas
infectadas com Covid-19 na cidade de
Wuhan, na China,
onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez, pode ser
o triplo do número oficial, aponta um estudo de pesquisadores
chineses.
O artigo publicado pelo
período científico “PLOS
Neglected Tropical Diseases”,
nesta
quinta-feira
(7),
analisou amostras de sangue
de mais de 60 mil pessoas
saudáveis em toda a China,
entre Março e Maio de 2020.
A análise indicou que 1,68%
das amostras de pessoas de
Wuhan continha anticorpos
para o Sars-CoV-2, o vírus
causador da Covid-19, contra
0,59% na província de Hubei,
onde se localiza Wuhan, e
0,38% no restante da China.
Com base na população
e mais de 10 milhões de
habitantes da cidade, os
pesquisadores
estimaram
que até 168 mil tenham
sido infectados com o
coronavírus.
O
número
oficial aponta 50.340 casos de

família, e agora estão a
regressar aos seus postos
de trabalho. Outros são
turistas sul-africanos que
preferiram passar cá as
festas de fim de ano.

hospitalização.
O estudo sugere que pelo
menos dois terços do número
total eram assintomáticos
e que milhares de pessoas
possam ter sido infectadas
após a “eliminação” dos
casos clínicos, levantando
a possibilidade de o vírus
permanecer na comunidade
por um longo período sem
causar internações.

GARGANTA FUNDA
O Drama de
Ressano Garcia
O ponto alto das relações
entre Moçambique e
África do Sul evidenciase em vários sectores, e
um deles é a fronteira de
Ressano Garcia, a maior
que separa os dois países.
Se as relações estão boas
ou más é outra esfera de
análise, e baseados nas
atitudes dos países que

compõem este perímetro
fronteiriço tudo indica
que elas [as relações] não
são das melhores, não
obstante todo o esforço
das autoridades para
nos convencerem do
contrário. E isto já era
visível desde a situação
do nosso compatriota
Manuel Chang, que está
na prisão sem saber qual
será o seu destino. Nem
água vem, nem água vai, o
facto é que o dinheiro que

Outra pesquisa publicada
pelo Centro Chinês para
Controlo
e
Prevenção
de Doenças (CDC) em
Dezembro apontou uma taxa
de prevalência em Wuhan,
isto é, a percentagem da
população com anticorpos
ainda maior, de 4,43%. Assim,
cerca de 500 mil pessoas
na cidade podem ter sido
infectadas. Globo.com
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se propala que Chang tem
já deve, provavelmente,
ter sido todo raspado pela
justiça sul-africana.
Agora temos esta
situação. É caso para
dizer que “depois das
festas vem o martírio”.
Está a ser um bicho de 7
cabeças entrar, na maior
parte dos casos reentrar,
na “South”. Muitos são
os moçambicanos que
trabalham lá e vieram
passar as festas com a

O facto é que a
contraparte sul-africana
não aceita os testes de
COVID-19 feitos na terra
de Machel. Resultado:
chegamos a ter uma fila de
mais de 15 km, um caos
total, pois a estrada estava
totalmente
bloqueada.
Agora está claro que esse
papo de ‘haaa, somos
irmãos, haaaa nós vos
ajudámos na luta contra
“apartheid”, etc, etc, para
o sul-africano já não cola,
esse papo morreu com JZ,
o que, para mim, não é de
todo mau.
Garganta tem as suas
convicções sobre a África
do Sul, e está mais que claro
que os “tsotsis” têm algum
ressentimento contra os
moçambicanos.
Dizem
que os moçambicanos
roubam os “jobs” deles,
mas é facto que os
moçambicanos fazem o
trabalho duro que muitos
deles não estão dispostos a
fazer. Também é facto que
muito moçambicano que
por lá anda é criminoso.
Vale lembrar que o
grande Lucky Dube foi
barbaramente assassinado
por um moçambicano,
vale também lembrar que
um dos maiores e mais
perigosos
assassinos,
e
que
conseguiu
escapulir-se das celas
de máxima segurança, é
moçambicano, o famoso
Mathe. Com ou sem
razão,
Garganta
não
pisa África do Sul e não
sente falta porque há
tanta hostilidade. Ali,

moçambicano é tratado
como cão. Talvez por isso
Garganta veja isto como
uma oportunidade para
o moçambicano olhar
melhor para si e para o seu
país.
O moçambicano deve
esquecer isso de que
‘haaa, nós construímos
Nelspruit’.
Sim
construímos, é verdade,
mas é país deles. Garganta
fica
profundamente
abalado e inconsolável
quando
lembra
que
no
mundial
2010,
moçambicano foi quem
mais deixou dinheiro
na terra do rand. Vamos
edificar nossos Nelspruit
aqui, para nos sentirmos
bem cá dentro, vamos
transformar
Xai-Xai,
Bilene, Quelimane, vamos
lutar por Cabo Delgado.
Chega de andarmos a
comer aquela laranja sem
sabor, da terra do Rand,
quando temos aquela de
Inhambane que quando
você chupa até parece que
há festa na sua boca. Yes,
vamos capitalizar nosso
ananás de Nicoadala,
Muchungue, manga de
Cabo Delgado, Nampula,
Gaza
e
Inhambane,
Batata-doce de Gaza,
piri-piri de Nhacôongo,
Peixe e Camarão de Cabo
Delgado, Sofala, etc,
sim, aí sim, talvez não
teremos tanta necessidade
de ir a correr para SA,
caso contrário, sempre
seremos olhados tipo
nada, e estamos à mercê
das vontades e caprichos
deles.W E, sinceramente,
o drama de Ressano
Garcia só veio destapar o
véu em relação a muitos
problemas existentes entre
estes dois povos “irmãos”.

