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Problemas da RM são do Estado
Há vários assuntos que preocupam,
e muito, a sociedade, como são os
casos da pandemia da Covid-19, os
problemas causados a centenas de
famílias pelo recente ciclone, a falta de
comida para muitos moçambicanos, a
qualidade do ensino que é oferecido aos
moçambicanos, a guerra na província de
Cabo Delgado, que já provocou milhares
de mortes e deslocados, entre outros.
De resto, essas e outras matérias,
obviamente, têm merecido atenção em
vários órgãos de comunicação social.
Para esta edição, vamos falar de um caso
que pouco é comentado na imprensa
convencional. O pouco que se ouve e lê
sobre o assunto circula nas redes sociais.
Referimo-nos aos problemas existentes
na Rádio Moçambique, EP. Já há bastante
tempo que chegam, em particular a
este Jornal, denúncias de variada
ordem, mas todas ligadas à suposta má
gestão que é atribuída ao Presidente
do Conselho de Administração, Abdul
Naguibo, e ao seu elenco.
Ora, no nosso entender, os problemas
de relacionamento e a suposta má
gestão que é reportada têm que ver,
essencialmente, com a situação da crise
financeira que aquela instituição está
a atravessar. Quando não há pão, todo
mundo ralha e ninguém ganha razão.
Pode ser esta uma das razões.
Uma carta posta a circular nas redes
sociais na semana finda faz denúncias
que, constituindo verdade, são
preocupantes. Basicamente, reclamase pelo suposto atraso no pagamento
dos salários relativos ao mês de Janeiro
bem como o alegado não pagamento,
até à data, do 13º vencimento a que têm
direito.
Ora, Abdul Naguibo vai sendo
impiedosamente enxovalhado por
todos os cantos da empresa e não só. Vai
recebendo os adjectivos de mau gestor
ou de um Presidente do Conselho de

Administração sem requisitos. Estes
e outros são, quanto a nós, resultados
de uma casa onde o pai não consegue
colocar o pão à mesa para a família.
Mas, olhando com alguma
profundidade o caso da Rádio
Moçambique EP, podemos atribuir
responsabilidade também ao Estado,
mas antes convém lembrar o que é a RM.
Fruto da nacionalização da Rádio Clube
de Moçambique, a Rádio Moçambique
foi criada pelo Decreto-lei número 16/75
de 2 de Outubro. Mais tarde, viria a ser
transformada em empresa pública pelo
Decreto 18/94 de 16 de Junho.
No seu artigo 5º, que versa sobre fins
específicos da radiodifusão, o decreto
estabelece que “é fim específico da RM,
como serviço público de radiodifusão
sonora, contribuir para a promoção
do progresso social e cultural, para
a consciencialização cívica, política
e social dos moçambicanos e para
o reforço da unidade e identidades
nacionais”.
Por sua vez, a alínea b) do mesmo artigo
determina que a RM deve “contribuir
para a informação, recreação, e a
promoção educacional e cultural do
público, atendendo a sua diversidade
etária, ocupacional, linguística e de
interesse, espaços e origens”.
No nosso entender, as disposições
acima descritas revelam claramente
que a Rádio Moçambique é, sobretudo,
uma empresa que persegue fins sociais
e não necessariamente comerciais, como
acontece com as demais rádios.
O carácter social da rádio pública não
permite que esta desenvolva acções que
garantam receitas para arcar com as
despesas salariais e outras inerentes ao
funcionamento da mesma. E é aqui que o
Estado tem de ser chamado a intervir. É
que o Estado não suporta na totalidade
a folha salarial da RM, que se situa
nos 44 milhões de meticais mensais.

O Estado suporta apenas uma parte,
deixando o resto na responsabilidade
do Conselho de Administração, que,
devido à natureza da própria rádio, não
consegue garantir grandes encaixes
financeiros.
Dirão, e com razão, que a RM não está
proibida de desenvolver actividades
comerciais. Mas é preciso não perder
de vista as limitações a ela impostas,
primeiro, porque os anúncios são
bonificados e, segundo, porque não pode
a RM, por exemplo, dar-se ao luxo de
vender espaço de antena a uma igreja,
como fazem muitas rádios e televisões.
Igualmente, pode-se invocar a taxa
de radiodifusão para sustentar a tese
de que a Rádio Moçambique é ou devia
ser auto-suficiente. Mas este argumento
também não procede, porque, pelo que
nos consta, as receitas de radiodifusão,
cuja fatia maior é cobrada pela EDM no
processo de venda de energia, desaguam,
na sua maioria, nos cofres do Tesouro.
Portanto, são cobrados em nome da RM,
mas não são geridos pela RM, sendo até
provável que a estação não faça nem
ideia de quanto é colectado.
Diante deste quadro, julgamos
importante que o Estado assuma na
totalidade a pesada folha salarial
da estação emissora. Em tempos, e
precisamente para evitar o que está
a acontecer agora, Manuel Veterano,
antigo PCA da RM, propôs um contratoprograma com o Estado, à luz do qual
o Estado pagaria a totalidade dos
vencimentos. Para nós, é esse o caminho
a seguir.
Nunca é demais lembrar que os
funcionários que hoje passam fome
são os mesmos a que o Estado recorre
para publicitar seus interesses, muitas
vezes até de natureza política. Também
por isso, parece-nos justo dar-lhes um
tratamento mais digno.
serodiotouo@gmail.com
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VÍTIMAS DO CICLONE ELOISE

Seis mortes em quase 180 mil afectados
-Sofala é a província mais assolada

O

balanço divulgado este domingo
pelo
Instituto
Nacional de Redução do Risco de Desastres
(INGD) indica que 176.475
pessoas foram afectadas pelo
ciclone Eloise, que fustigou
as províncias de Inhambane,
Zambézia, Manica e, com
maior incidência, Sofala.
Deste universo, seis pessoas
perderam a vida e 12 contraíram ferimentos. O fenómeno provocou mais de
oito mil deslocados, como
resultado, pelo menos em
parte, da destruição, parcial
ou completa, de quase 7.500
casas.

D&F Texto: Redacção

O trabalho de mapeamento dos estragos feitos
pelo ciclone Eloise foi, inicialmente, seriamente afectado pela falta de corrente
eléctrica – também provocada pelo fenómeno – nas quatro províncias fustigadas.
Ainda assim, e à medida que
as condições meteorológicas
se iam mostrando mais favoráveis, as equipas do INGD
recolheram informações que
viriam a ser compiladas no
passado sábado, tendo sido
actualizadas no domingo.
O ciclone Eloise resultou
na morte de seis pessoas, de
acordo com dados fornecidos pelo INGD na tarde de
ontem (domingo). Igualmenete, deixou um eneorme
rastro de destruição, impondo, às famílias e à socieade
no geral, inevitáveis trabalhos de reconstrução nos
próximos tempos. São 7.219
casas destruídas, das quais
2.435 de forma total. A estas
juntam-se outras 1644 que
ficaram inundadas, mas a
área total inundada está acima dos 140 mil hectares.
Várias infra-estruturas
sociais foram igualmente
afectadas. A avaliação preliminar faz referência a 26
unidades sanitárias, 76 salas de aulas parcialmente
destruídas e 85 totalmente
destruídas, para além de
37 estradas que ficaram in-

Sem água não há vida, mas água em excesso tira a vida

transitáveis e da queda de
129 postes de de energia
eléctrica.
Sofala foi a província mais
fustigada
Tal como previra o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), o ciclone
teve epicentro no distrito de
Búzi, com ventos de cerca de
120 km por hora e rajadas
de até 150 km, bem como
chuvas que ultrapassaram os
200 mm. Foi, portanto, sem
surpresas que a província
de Sofala tenha sido a mais
sacrificada, como, de resto,
mostram os dados divulgados pelo INGD.
Das 176.475 pessoas
afectadas (correspondente
a 35.684 famílias), mais de
160.000 são de Sofala. Neste
quesito, a última actualização é de sábado e indicava
que 772 pessoas afectadas
eram da Zambézia, 440 de
Inhambane e 91 pessoas da
província de Manica. A liderança de Sofala na contabilização dos danos levou o
INGD a concentrar naquela

província grande parte dos
centros de acomodação. São,
ao todo, 26 centros, contra
apenas dois em Manica.
Beira inundada
Na martirizada cidade

da Beira, capital da província de Sofala e segunda na
hierarquia das cidades moçambicanas (só atrás de Maputo), as imagens, na manhã
de sábado, eram elucidativas
da força do ciclone. As chuvas, acompanhadas por trovoadas, ultrapassaram 200

mm em 24 horas. A isso se
adicionaram ventos fortes de
150 Km por hora e rajadas
de 170 Km por hora.
A cidade estava completamente inundada, várias
casas ficaram total ou parcialmente destruídas, acontecendo o mesmo a outros

Outdoor não resistiu e bloqueou a estrada

Continua na Pag 04
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bens públicos e privados,
tais são os casos de semáforos, postes de energia eléctrica, entre outros.
Ainda a tentar curar as
feridas deixadas pelo devastador ciclone Idai, em 2019,
a cidade vê-se, novamente,
maltratada por outro ciclone, embora bem menos incisivo. Pelo meio, os beirenses
– e não só – ainda tiveram
que lidar com a tempestade
tropical Chalane, que, sendo
menos destrutiva, não deixou se ser letal, na medida
em que ceifou a vida de seis
pessoas.
O drama das famílias em
Inhambane
A terra de boa gente ocupa o terceiro lugar no que
concerne às províncias mais
afectadas pelo ciclone, surgindo logo atrás de Sofala e
Zambézia. Nesta província,
foram afectadas 440 pessoas, de acordo com dados
do INGD. Ainda segundo
a mesma fonte, os distritos de Govuro, Vilankulo
e Inhassoro foram os mais
fustigados.
No sábado passado, e
numa espécie de balanço
provisório dos efeitos do ciclone, o distrito de Vilankulo anunciava que 17 famílias tinham visto suas casas
destruídas. A informação
foi dada pelo próprio administrador, o ex-deputado da

Na casa de Joaquina não há um centímero que não tenha água
distrito turístico reportou e “engoliram” camas, obria perda de cerca de 10 hec- gando as pessoas a terem
tares de diferentes culturas, uma noite de insónia. Foi o
nomeadamente batata-doce, que aconteceu com Célia da
milho, amendoim, tomate e Lúcia, do bairro Malalane 1,
repolho. Postes de energia no município da Maxixe.
eléctrica também não resis“Não consegui dormir
tiram aos fortes ventos.
toda a noite de ontem, a
minha barraca está cheia
Noite de insónia
de água, tive que acordar e
carregar os meus filhos para
Foi uma verdadeira pro- fora e arranjarmos um sítio
va de sono o que se viveu na qualquer, onde ficamos até
noite da sexta-feira nas re- amanhecer. Esta manhã (ságiões afectadas. As inunda- bado), quando regressei à
ções provocadas pelas chu- casa, todos os bens que estavas intensas invadiram casas vam na barraca tinham sumido com água”, lamentou.
“Estou muito mal, desde
ontem não consigo dormir,
sou velha e não sei onde
posso ir para escapar deste
sofrimento, meus bens sumiram com a água, só para
dormir tenho que improvisar uma mesa, hoje, por
exemplo, não vou cozinhar,
porque não tenho como fazer lume, todo o quintal está
cheio de água”, contou Joaquina, uma anciã que também perdeu grande parte
dos seus bens.
Ainda em Inhambane,
importa referenciar que a
ponte sobre o rio Save também não escapou à fúria da
natureza. Parte de um dos
pilares recentemente construído para assegurar a ponte provisória não resistiu
e desabou. Durante longas
horas, as regiões centro e sul
ficaram sem comunicação
Diversas casas ficaram destruídas em Vilankulo

Assembleia da República,
Edmundo Galiza Matos Júnior, através da sua página
na rede social Facebook.
Galiza Matos adiantou
que “de imediato, procurou-se acomodação na Escola de
Mahaque, assim como a respectiva assistência”. Consta-nos que, até à manhã de domingo, o número de famílias
no centro de acomodação
tinha aumentado para 37.
Para além da destruição
de infra-estruturas, com
destaque para escolas, o
máximo dirigente daquele

e, em ambos os lados, eram
visíveis longas filas de camiões que aguardavam ansiosamente pela resolução
do problema.
A circulação só foi retomada no final do dia de sábado, depois de trabalhos de
manutenção escrutinados
pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, João Machatine.
A resposta do INGD
Entretanto, o Instituto
Nacional de Redução do
Risco de Desastres está no
terreno a desenvolver um
conjunto de acções com
vista a minimizar os efeitos
do ciclone. A instituição diz
estar centrada em quatro
áreas, designadamente “monitoria e avaliação de danos,
assistência humanitária aos
afectados, acções de sensibilização da população e mobilização de recursos”.
Já antes disso, o instituto liderado por Luísa Meque tinha pré-posicionado
recursos humanos e materiais. A lista é composta por
67 técnicos para acções de
busca e salvamento, um helicóptero, 32 barcos, 5 drones, 12 camiões, 10 agências
humanitárias, telefones satélites e avionetas.
Nas 72 horas que se seguiram ao ciclone, o INGD
diz ter evacuado mais de 5
mil pessoas.
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CORREIA RECUA

FNDS já não será banco público

O

Ministério
da
Agricultura
e
Desenvolvimento Rural recuou
na sua intenção de transformar o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Sustentável (FNDS) numa instituição financeira. O anúncio
da desistência foi feito na
última semana no jornal
notícias, mas as razões não
foram tornadas públicas. O
Centro para Democracia e
Desenvolvimento diz que
tudo pode ter a ver com a
mudança do comando nos
escritórios do Banco Mundial em Moçambique, que
terá resultado na redução do
financiamento.

D&F Texto: Redacção
“Nos termos da alínea e) do
número 3 do Art.33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto número 05/2016,
de 08 de Março, comunica-se o
cancelamento do concurso para
Desenho e Operacionalização
da Estratégia de Transformação do FNDS numa Instituição
Financeira”.
Foi assim que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável fez saber que já não ia,
pelo menos para já, transformar-se numa instituição financeira,
como pretendia o ministério dirigido por Celso Correia. O FDNS
foi criado por via de decreto ainda no decurso do primeiro mandato de Filipe Nyusi, com o “objectivo de fomentar e financiar
programas e projectos que garantam o desenvolvimento sustentável, harmonioso e inclusivo”.
Na altura, Celso Correia,
que dirigia o pelouro da Terra,
Ambiente e Desenvolvimento
Rural, explicou que a instituição
era vocacionada a angariação e
financiamento de projectos de
desenvolvimento, com particular
ênfase no meio rural. Sublinhou
ainda que tratava-se de um fundo
“criado com uma natureza diferente, com uma autonomia para
fazer face aos desafios e desigualdades que o país atravessa”.
Avanços e recuos de Celso
Correia

Celso Correia, Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural
O FDNS foi criado pelo próprio Celso Correia, ou pelo menos com a sua provação, já que
era ele o “comandante” dos destinos do ministério que tutelava
a instituição, nomeadamente o
Ministério da Terra, Ambiente
e Desenvolvimento Rural (MITADER). Só que, anos depois, o
governante terá mudado de ideia
no que às atribuições do FDNS
diz respeito.
O MITADER descrevia o
FDNS, que substituiu o Fundo
Nacional do Ambiente, como
“um fundo de investimento com
intervenção mais ampla, com
vista a financiar acções que contribuam para operacionalizar os
objectivos estratégicos de governação do país nos domínios da
terra, ordenamento do território,
ambiente, áreas de conservação e
florestas”.
Essa descrição terá deixado
de coincidir com aquilo que o
ministro pretende, nomeadamente uma instituição de intervenção restrita, neste caso
exclusivamente vocacionada ao
financiamento de projectos do
sector agrário. Foi nessa perspectiva que avançou com a ideia
de transformar a instituição num
banco público, chegando a lan-

çar, em 2019, o concurso que foi
agora cancelado.
Causas do cancelamento são
uma incógnita
No anúncio do cancelamento publicado no jornal notícias,
o Fundo Nacional de Desen-

“

do recuo. Entretanto, o Centro
para Democracia e Desenvolvimento avança uma tese, que está
ligada a insuficiência de fundos,
alegadamente provocada pela
mudança de comando na delegação do Banco Mundial em
Moçambique.
De acordo com aquela orga-

criado com uma natureza diferente, com
uma autonomia para
fazer face aos desafios e desigualdades
que o país atravessa
volvimento Sustentável não faz
qualquer referência as causas

nização, o Banco Mundial, que
“pontificava como o maior finan-

ciador do FNDS, desembolsando
centenas de milhões de dólares
para vários projectos”, reduziu
o seu financiamento ao FDNS.
Entende o CDD que a decisão
de reduzir as injecções financeiras pode ter sido precipitada pela
substituição do norte-americano
Mark Lundell no cargo de director da delegação do Banco Mundial em Moçambique.
“Já em 2020, Mark Lundell
prometeu um financiamento de
700 milhões de dólares do Banco Mundial para a Agência de
Desenvolvimento Integrado do
Norte (ADIN), caso o Governo
apresentasse um plano de acções.
Esta promessa foi feita numa altura em que o Governo já tinha
aprovado o decreto de delegação
de competências do exercício
de tutela administrativa sobre a
ADIN ao Ministro que superintende a área do Desenvolvimento
Rural, Celso Correia. Mas desde
que Idah Pswarayi-Riddihough
assumiu a direcção dos escritórios de Maputo, os desembolsos
do Banco Mundial reduziram
significativamente. Isso pode
explicar a desistência de Celso
Correia em transformar o FNDS
em banco público”, fundamenta
o CDD.
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ENCERRAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Artistas dizem ser uma “sentença de
morte” para as artes

F

oi recentemente decretado o encerramento dos espaços
culturais,
medida
enquadrada nos esforços visando travar a propagação da
Covid-19. Em reacção a esta
medida, alguns artistas ouvidos pelo Dossiers & Factos
não poupam nas críticas ao
Governo. Indignados com a situação, dizem não entender os
critérios que levaram a que se
encerrasse os espaços culturais
e se mantivesse, por exemplo,
as igrejas abertas. Este grupo
social não tem dúvidas de que
se está diante da “morte lenta
dos fazedores da arte”.
Texto e fotos: Albino
D&F Mahumana

É o grito de desespero
de uma das classes
mais
afectadas
pelas
restrições decretadas para
desacelerar as infecções
pelo novo coronavírus.
Depois de um 2020 quase
sabático
(o
primeiro
estado de emergência foi
decretado em Março e os
cinemas e teatros reabertos
em Setembro), os artistas
e agentes culturais vêemse, novamente, obrigados
a
interromper
suas
actividades, importantes
para a garantia do seu
sustento.
Na sua comunicação
à nação, proferida no
passado dia 13 de Janeiro,
Filipe Nyusi anunciou
um pacote de mais de 20

medidas de prevenção.
Uma delas visava o sector
das artes. “É suspensa a
realização de actividades
culturais nos cinemas,
teatros, museus, galerias,
centros
culturais,
auditórios e similares, bem
como actividades culturais
em
empreendimentos
turísticos de restauração e
similares”.
Estas palavras foram
como um punhal no peito
da classe artística, que,

Samuel Djive, artista plástico

Lizzie Ana, pintora

apesar de reconhecer a
necessidade de se adoptar
medidas de prevenção,
entende que era possível
encontrar-se um meiotermo com vista a
minimizar o impacto
negativo em suas vidas.

Uma sentença de morte
Os artistas ouvidos pelo
Dossiers & Factos não têm
dúvidas de que a suspensão
dos eventos culturais é
uma espécie de declaração
de “morte lenta às artes”.
Mateus Carlos Afonso,
gestor cultural, diz-se
“triste” com a situação,
até por estar convencido
de que “as galerias, que já
andavam às moscas, não
são o foco de contágio da
Covid-19”.
Afonso, que trabalha
como
assistente
de
curadores de arte, sublinha
que a “situação está mal” e
até dá exemplos práticos:
“acompanhei uma visita
que uns parceiros meus
fizeram às casas dos artistas
e a seus ateliers nos bairros,
e temos o mapeamento. É
uma desgraça total, muitos
artistas
consideram-se
esquecidos. Amigos que

fazem os seus negócios
na Feima nem sequer
conseguem vender as suas
obras”, descreve.
“Eu, como artista, sinto
que estas novas medidas
vêm para sentenciar as
artes e cultura”, é Samuel
Djive quem o diz. O artista
plástico considera que
o prejuízo dos artistas
transcende
a
esfera
financeira,
afectando,
igualmente,
todo
o
processo de produção
e gestão de programas
culturais.
Para sustentar a sua
tese, Djive enfatiza que “os
espaços para a realização
destas actividades são, na
sua maioria, arrendados.
Por exemplo, galerias,
estúdios de criação e salas
de teatro. Sem actividades,
é difícil manter estes
mesmos espaços e as suas
agendas culturais”.
“Palcos e galerias são
nossos locais de culto”
Na base da indignação
destes agentes culturais
está, sobretudo, aquilo
que
consideram
ser
dualidade de critério. É

que, ao mesmo tempo
que se determina a
suspensão das actividades
artísticas, permite-se que,
por exemplo, as igrejas e
outros espaços religiosos
continuem a realizar seus
cultos.
“É
autorizada
a
realização
de
cultos,
conferências,
reuniões
e celebrações religiosas
que
não
excedam
50 pessoas”, lê-se no
discurso apresentado pelo
Presidente da República.
No entender da classe
artística, o Estado podia,
com base no mesmo
critério,
permitir
a
realização de eventos de
carácter cultural, desde
que respeitadas as medidas
preventivas.
Sublinhando que “os
espaços culturais são
nossos locais de culto”,
os
artistas
dizem-se
“marginalizados”.
“A mesma medida que
foi tomada em relação à
quantidade de pessoas
que devem participar
em casamentos e outras
cerimónias, de uma forma
segura, deveria ser tomada
Continua na Pag 14
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XIPHEFU

Engenharia do amor (13)
D&F

Diante daquela chusma estudantil, Miko fingi estar acendendo aquela sedução e, de forma
táctica e inteligente, desfez-se da
situação. A Cristina é bela mas
muito extrovertida, agitada, construtora da sua própria fama pelas
suas atitudes de extroversão. Ela
é apaixonada por Miko, sabendo
que aquele é gravemente apaixonado por Krisvalda.
- Desculpe Cristina, tenho de
ir a aula, o resto falamos. Está
bem - afirmou Miko, que, de seguida, foi respondido com um
beijo forçado directamente na
boca. De lá, ouviam-se "zum
zuns" aplaudindo aquela acção
de amor (?). A Cristina está empenhada em conquistar o coração
dele, portanto, á hora do pequeno
intervalo, os dois reencontram-se
no centro social e ela predispõe-se a oferecer o lanche ao Miko. A
moça dos hambúrgueres é ordenada para preparar dois; Cristina
falava contando que uma das refeições era para aquele moço sentado ali (apontando ao Miko).
Minutos depois, os hambúrgueres ficaram prontos, e a Cristina tratou de os levar junto a
mesa em que o jovem bonito do
peitinho e barriga sarrada estava
acomodado. Arriou
- Olá Miko, tudo bem? Trago
um hambúrguer bem caprichado
para ti
- Opa! Obrigado, Cristina, mas
não precisava pois ia pedir o meu
- Haa, deixa disso, vamos lanchar que daqui a alguns minutos
toca para o "terceiro tempo"
Os dois lancharam enquanto
conversavam descontraidamente, claro que ela detinha um papo
sedutor.

Mateus Licusse | mlicusse@gmail.com

Enquanto isso, a Krisvalda ia
puxando a conversa com a tia Nabela sobre o andamento da vida
familiar e amorosa, especialmente. Ela desembucha em torno de
alguns segredos do passado ora
descobertos no presente e que podem imiscuir-se no futuro.
Durante a conversa:
- O que está acontecendo sobrinha - perguntou a tia Nabela.
- Descobri que afinal de contas
o meu namorado teve caso com
a irmã, própria irmã gêmea, a
Krisalina.
- Aie?!!
- Sim, tia, e para
agravar as coisas
ela está ainda apaixonada por ele que
até já teve a tamanha impavidez de
beijá-lo a minha
frente, tia.
- Coisa chata
essa, mas não ti
abates, está bem?
Tratando-se
da
sua própria irmã,
o que podes fazer é
conversar com ela,
num frente-a-frente amigável, com
espírito de paz e
de diálogo, fazê-la
perceber que, neste momento, você
é quem está com
Miko e não és culpada pelos rescaldos amorosos do
passado dela. Sabe,
sobrinha, eu vos
vi crescer desde a
infância e sempre
foram logicamente
irmãzinhas unidas, duas numa só
criança. Hoje, o cenário deve repetir-

-se, estás a entender, filha?
- Sim tia
Lembras-te daquelas dicas que
lhe dei quando o meu genro se
deixava levar por uma tal de Cristina, lembras-te?
- Lembro-me
Continue cultivando e sachando a sua relação para que seja
imortal, faça coisas diferentes,
surpreenda-o com gestos raros,
verás que o Miko é o eterno homem da tua vida.
Após ouvir estes conselhos,
ela pega no telemóvel e liga para
a irmã
- Alô, o que queres agora? PerPublicidade

gunta da Krisalina
- Preciso de conversar seriamente contigo, face-to-face, de
irmã para irmã...
- Hiiii, esse face-to-face me assusta- retruca Krisalina.
- Não precisa..., Querida irmã.
Haaaa, querida eu?!! Deus me
livre, mas tudo bem, quando e
onde podemos nos encontrar?
Quis saber Krisalina
-Vou para a sua casa- resposta
da Krisvalda
A história continua no próximo capítulo. Krisalina irá engendrar uma armadilha de amor.
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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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MCT- ESPERAR PELA TRAGÉDIA PARA DEPOIS
“EMBARCAR” EM POLITICIQUICES …
D&F

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

Até sempre Adelson Mourinho (Bang), um verdadeiro guerreiro e impulsionador da nossa cultura.
É certo que a morte não avisa, ninguém sabe
a hora, local nem do dia, mas ficamos tristes e surpreendidos com a sua partida. Foi-se embora um
homem destemido, um homem de causas justas,
convicto e certo do que fazia. A morte de Bang
deixa um vazio para o mundo das artes, e em particular para a música, onde, como promotor, se
sentia como peixe na água. Como alguém dizia,
veio ele da província para a capital com uma mala
cheia de sonhos, começou do pequeno, e quando
menos se esperava houve um boom. Bang cresceu
e fez crescer muitos artistas.
A criação da Bang Entretenimento trouxe
um diálogo completamente diferente com relação
à música. Se alguns de nós, e talvez com a idade
um pouco para lá, só conhecíamos ou crescemos
ouvindo ALEX BARBOSA, ODAPA, XIHORA-MATE como alguns dos responsáveis pela dinamização da cultura nos anos 70, 80 e 90, Bang
veio dizer a estes nossos cotas que era tempo de
inovar e que os jovens precisavam de uma dinâmica diferente quer aqui em Maputo quer noutras
províncias.
Os jovens estiveram de mãos dadas e tão
engajados no projecto de descoberta de talentos,
formação, expansão e gerenciamento dos músicos, tal que, em pouco tempo, podíamos ouvir
que Ziqo, Denny OG, Doppaz, Lizha, Valdemiro,
Dama do Bling, Lorena Nhate e outros já podiam
alimentar e animar festas com uma qualidade
reconhecida. Foi esta uma viragem significativa
para a auto-estima do músico e da moçambicanidade em si.
Não há espaço, neste artigo de opinião, para
descrever todos os feitos do Bang, porém, não
podemos tentar tapar o sol com a peneira com relação à sua morte. Há episódios que antecederam
a este infortúnio que merecem ser questionados e,
quiçá, a resposta nos chegue de quem de direito
no que respeita ao cuidado e atenção para com o
artista do país.
Por que é que o Ministério da Cultura e
Turismo não apareceu a manifestar qualquer
tipo de atitude e intervenção em relação à precária situação do estado de saúde deste jovem
empreendedor?
Existirá, no seio deste ministério, algum
cadastro de artistas de cuja segurança social se
cuide para que, em casos do género, sejam estes
recomendados a recorrer a esse tipo de serviços?
O que faltou para que organizações juvenis assumissem o apelo da família e mobilizassem outros
jovens no sentido de angariar fundos e, quiçá, responder pontualmente às dificuldades financeiras
que o finado tinha para custear o tratamento médico na RSA?
Estas questões precisam de ser respondidas e
é urgente que estas respostas saiam de quem de
direito, evitando que ocorram especulações. Até
prova em contrário, houve sim inércia por parte de quem devia ter ajudado ao Bang. O povo
mobilizou-se, pessoas de boa-fé deram o pouco
que tinham para poder apoiar ao Bang e à família,
porém, não se pode admitir que um país inteiro
não consiga responder através das instituições
próprias a um pedido de socorro de um indivíduo que, por sinal, serviu até ao último segundo
a esta pátria. Se a memória não me atraiçoa, está
no mundo da promoção da música e cultura moçambicana há um bom par de anos, e ficou feio
sentir um silêncio ensurdecedor do sector que
devia cuidar das artes e das dificuldades que são
enfrentadas por este grupo de profissionais.
Faltou aqui uma intervenção de alguém res-

ponsável pela actividade que engrandeceu e fez
subir o nome de Moçambique em vários eventos
realizados no solo pátrio. Afinal, o que sentem os
ministérios e seus dirigentes quando um artista
padece desta ou daquela enfermidade? Será que
temos que recorrer sempre aos pedidos nas redes
sociais para colectar esta e aquela moeda e daí haver uma acção solidária?
Se for verdade, discordo, inclusive daquela
mensagem que parecia ser do pelouro, mas com
uma qualidade que deixava a desejar. Uma mensagem despida de rigor técnico e profissional para
descrever a vida e obra de um jovem como Bang,
que dedicou todas suas energias para engrandecer
o nome cultura. Não se pode admitir que aquele
tipo de mensagens circule nas redes sociais em
nome de uma entidade tal como o Ministério da
Cultura e Turismo. Um agradecimento especial
ao PR, que sentiu o peso da contribuição deste
cidadão na valorização e preservação da cultura
moçambicana, honrando-o, obviamente, com sua
presença nas exéquias. O velório de Bang ganhou
algum ímpeto e valorização com a presença do
Chefe do Estado, e faço um apelo no sentido de
que gestos iguais sejam também visualizados em
outras circunstâncias do género.
Basta de política do silêncio. Instem os músicos a seguir aquilo que todo o cidadão faz para
poder ter benefícios da segurança social, ponham
a actividade do artista como trabalho que merece ser reconhecido e tratado como tal. Os artistas
e ou músicos precisam
de encontrar um meio-termo que os mantenha
ligados aos serviços do
INSS, como forma de
preparar o futuro e poderem responder às suas
necessidades.
Bang é, para muitos
de nós, uma escola. Ele
tinha uma visão de um
Moçambique diferente,
sonhava, arquitectava,
projectava e ia à guerra com todos os riscos
possíveis. Quem podia
imaginar que depois da
marrabenta, uma dança reconhecida antes e
depois da independência, hoje pudéssemos ter
manifestações tais como
o pandza, dzukuta como
músicas de reconhecido
mérito? Houve aqui um
despertar e valorização
de manifestações de um
povo. Músicos foram valorizados, na medida em
que suas obras eram financeiramente remuneradas. Houve um boom
da classe jovem, assumindo novos horizontes
da música moçambicana
e trazendo também a
dimensão infantil. A “Lizha só festas”é um claro
exemplo de que a música pode ser uma terapia
e que crianças de vários
extractos podem, juntas,
partilhar seu potencial

num único espaço.
Foram vários ganhos trazidos por este jovem,
que hoje, e de costas viradas, diz adeus ao mundo,
na certeza de ter feito, com dedicação e zelo, a sua
parte. As obras iniciadas por Bang precisarão que
alguém que as assuma e dê continuidade. Vimos e
ouvimos depoimentos dos membros do grupo, já
preocupados com esta prossecução dos projectos
e planos de Bang. Chamamos atenção aos gestores da cultura para que sejam parte deste revisitar
dos projectos e encontrem responsabilidades que
lhes são inerentes.
O Governo precisa de encontrar a forma mais
amável de reconhecer obras e feitos deste jovem.
Há já várias ideias que circulam na opinião do
povo e penso que algumas são aproveitáveis. Ora
vejamos:
Podemos, como Governo, identificar e nomear uma praça pública e atribuir-lhe o nome
de Bang. Esta ideia da praça pública rapidamente pode ser implementada na abandonada Praça
da Juventude. Este tipo de praças, que ostentam
o nome da juventude, teriam o papel de conservar
memórias e feitos de jovens que nunca se cansaram de lutar por Moçambique, como é o caso de
Siba-Siba Macuacua, Pedro Langa, Zeca Alache,
Zaida Chongo, Tony Django, Valter e outros jovens criadores que deixaram de pertencer a este
mundo.
Ainda no cerne da valorização das obras do
Bang, porquê não assumir a liderança de uma

biografia completa sobre sua vida e obra, permitindo que seu percurso esteja em algum museu a
servir de fonte de inspiração para jovens vindouros? Enfim, várias são as ideias que podem ser
assumidas a partir da identificação de espaços
físicos, tais como salas de reuniões, corredores, e
atribuir-lhes o nome de Bang.
Não quero aqui rogar pragas, mas já vou avisando que o músico-mor de Moçambique não
tem estado a gozar de boa saúde, e no dia do seu
último adeus não venham aqui com discursos
confusos e difusos em relação ao papel e apoio
que hoje devíamos estender como forma de minimizar os sistemáticos problemas de saúde deste
músico da velha guarda. Vamos cuidar do Xidiminguana e de outros tantos artistas que necessitam do nosso apoio, por favor!
Descanse em paz, Bang, mas também descanse em paz Adérito Gomate, músico que também, e na mesma altura, partiu para uma viagem
sem volta - Moçambique chora por vocês.
Lizha James e sua filha, olhem sempre para o
lema do vosso e nosso ente querido, suspirem e
digam: “sim, podemos e vamos dar continuidade
às suas obras”. Deus vos proteja!
Atenção que a COVID-19, mais do que nunca, tem estado a semear dor e luto.
Fique em casa, lave as mãos com sabão e
água, use máscara, mantenha o distanciamento
físico de 2 metros. Seja responsável e proteja a
saúde das pessoas que mais amas!
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Morremos também pelo pânico e falta
de orientação
Serôdio Towo
Faço as linhas deste artigo de
opinião numa altura em que me
encontro de cama e em isolamento
domiciliar, por conta da infecção
pelo vírus da Covid-19. Já passa
uma semana e alguns dias desde
que fui dado como positivo pelas
autoridades de saúde, mas encontrome doente há já pouco mais de duas
semanas.
Durante este período, convivendo
com várias realidades, entre elas
as mensagens e discursos cada vez
mais alarmistas das autoridades
sanitárias e de diferentes segmentos,
incluindo
políticas,
chegando
mesmo a resvalar para a esfera da
discriminação involuntária.
Nos últimos dias, sobretudo a
partir da data em que, de forma
oportuna e tempestiva, o Presidente
da República se dirigiu à nação
para falar das medidas do Governo
face ao recrudescimento de casos
da Covid-19, tenho estado a
detectar um novo fenómeno que
se vem apoderando da sociedade
moçambicana: o pânico.
Para mim, o pânico é uma espécie
de nova variante do coronavírus em
Moçambique, tão contagiosa quanto
as outras variantes detectadas
no Brasil, Inglaterra, Japão e na
vizinha África do Sul. Grande parte
das pessoas, senão todas, estão,
de diferentes formas, infectadas
psicologicamente.
Uns
estão
assintomáticos, mas existem aqueles
que, pelo nível do trauma, não
conseguem camuflar os sintomas (o
medo, a apreensão).
As pessoas têm o vírus da Covid-19
na mente e, consequentemente, têm
a morte também gravada na psique.
Este fenómeno, patrocinado pelo

aumento de casos, mas também
por uma retórica fatalista, é, no
meu entender, bastante perigoso
para a sociedade. Precisamos, por
isso, de uma urgente mudança
de abordagem na comunicação a
todos os níveis, começando pelos
pronunciamentos políticos, que
devem, inevitavelmente, trazer
discursos de esperança e de possível
superação.
É importante que, nesta matéria da
Covid-19, os cientistas continuem
a pronunciar-se
e que tragam
prováveis soluções ou alternativas,
mas igualmente importante e urgente
é haver comunicólogos capazes de
dar orientações à sociedade, que,
de certa forma, precisa, mais ainda
nesta fase, de receber palavras de
esperança.
No meu entender, as políticas
de comunicação praticadas até ao
momento contribuem bastante para
a destruição do nosso tecido social.
Fragilizam as mentes de muitos
concidadãos. Sem surpresas, o efeito
tem sido a redução progressiva da
imunidade – sim, porque a nossa
saúde psicológica afecta a física –
e o consequente o sentimento de
dominação e derrota pela Covid-19.
Não se trata de vulgarizar a vida,
que é, por assim dizer, o maior
activo que temos. Trata-se, antes,
de usar o fortíssimo poder da mente
para remar contra as correntezas do
medo, do pânico e da insegurança,
restaurando a esperança de um
futuro risonho.
Precisamos definir, e com
máxima urgência, o destino que o
país pretende atingir nesta guerra, e
isso deve ser feito com serenidade,
mesmo diante do difícil contexto

marcado por mortes diárias, que,
certamente, e para a infelicidade de
todos, continuarão a acontecer.
Precisamos ouvir ou receber
orientações estruturantes de como
podemos nos reerguer, do ponto
de vista moral. Como é que uma
determinada empresa, por exemplo,
cujas lideranças são infectadas e
perdem a vida, pode reerguer-se e
continuar a trilhar o caminho do
progresso?
Que mensagens devem ser
transmitidas a uma família que tem
os pais e um dos filhos infectados, de
forma a ultrapassar a traumatizante
situação com o mínimo de sequelas
psicológicas?
. Como disse, não pretendo
banalizar a vida, mas aceitar a
realidade vai ajudar-nos a todos a
evitar que a nação sucumba perante
este inimigo invisível, numa altura
em que tantos outros desafios
demandam a nossa atenção.
Atendendo e considerando que os
níveis de contaminação atingiram a
fase comunitária e em grande escala,
é óbvio que os casos que acabam em
mortes seriam igualmente elevados.
Este pormenor é ou deve ser
determinante para a gestão dos
ânimos e do pânico na sociedade.
Precisamos filtrar o tipo de
informação que recebemos. Todas
as mensagens que destroem a
esperança devem ser descartadas,
porque também elas matam. Não
estou aqui a fazer apologia ao
desleixo, mas entendo que, apesar
dos dados que nos são apresentados,
temos agora mais razões para
estarmos esperançados do que
antes, até porque, cedo ou tarde, a
vacina chegará ao solo pátrio.
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COMBATE AO TERRORISMO

UE vai apoiar Moçambique na
“formação militar”

D

 Governo solicitou apoio em Setembro do ano passado

epois de a chefe
da
missão
da
União
Europeia em
Moçambique ter dito que o
país precisava determinar
em que área gostaria de
ser apoiado no combate
ao terrorismo em Cabo
Delgado, eis que, semana
finda, as coisas ficaram
esclarecidas. Em um encontro
com Augusto Santos Silva,
ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros de
Portugal, que esteve no país
em representação da UE,
Nyusi elencou os domínios
nos quais considera essencial
o apoio daquele bloco de
países. Trata-se de formação
militar, apoio da acção
humanitária à população
e apoio à agência para o
desenvolvimento do norte de
Moçambique.
D&F Texto: Arão Nualane
Fotos: União Europeia

Em entrevista exclusiva
ao Dossiers & Factos, Isabel
Faria Almeida, a chefe da
missão da União Europeia
em Moçambique, disse
que o bloco estava atento
à violência armada em
Cabo Delgado. Esclareceu
que a UE prestava apoio
humanitário à população
afectada pelo terrorismo,
sublinhando que cabia ao
governo
moçambicano
decidir sobre eventual apoio
militar.
Conicidência ou não, o
facto é que duas semanas
depois da publicação da
referida entrevista (11 de
Janeiro),
Moçambique
pôs, por assim dizer, “o
preto no branco”. Filipe
Nyusi manteve, na semana
passada, um encontro com
o Ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros de
Portugal, Augusto Santos
Silva, que, na verdade, veio a
Moçambique sob orientação
da União Europeia. Ao chefe
da diplomacia português, o
Chefe do Estado especificou

Augusto Santos Silva foi recebido em audiência na Presidência da República

as áreas em que deseja
contar com o apoio do
“grupo dos 27”.
“Saio satisfeito desta
reunião, porque a melhor
maneira de chegarmos
rapidamente ao desenho
em concreto do apoio
europeu é começar por
uma identificação tão clara
e precisa de quais são as
prioridades das autoridades
moçambicanas”,
explicou
Santos Silva instantes depois
da reunião que teve lugar no
palácio da Presidência da
República.
Antes, o enviado da União
Europeia tinha mencionado
as áreas em causa: “formação
militar, apoio da acção
humanitária à população
e apoio à Agência para o
Desenvolvimento Integrado
do Norte de Moçambique”,
precisou
o
dirigente,
que se fazia acompanhar
pela directora do serviço

Europeu de Acção Externa
(SEAE) para África, Rita
Laranjinha.
Uma resposta ao pedido
de Moçambique
Em comunicado enviado
à nossa redacção, a União
Europeia afirma que a
deslocação de Augusto
Santos Silva e de Rita
Laranjinha surge em resposta
a uma comunicação que as
autoridades moçambicanas
fizeram à UE em Setembro
do ano passado, devido à
situação de segurança na
província de Cabo Delgado.
A delegação da União
Europeia esclarece, no
entanto, que respeita as
competências
quer
de
Moçambique
quer
das
organizações
africanas.
“A UE tem uma relação
muito antiga, próxima
e
consolidada
com

Moçambique,
não
substitui o trabalho das
autoridades moçambicanas,
não substitui o quadro
regional da cooperação
entre Moçambique e os
países vizinhos” e “respeita
escrupulosamente
a
arquitectura
da
União
Africana para a paz e
segurança”, garantiu.
Ao longo da sua estadia
em Moçambique, Augusto
Santos
Silva
manteve
também
um
encontro
conjunto com os ministros
da Defesa Nacional e
do Interior, Jaime Neto
e
Amade
Miquidade,
respectivamente. Couberam
ainda na agenda do
diplomata luso reuniões com
membros de organizações
da sociedade civil e com
países parceiros.
“Encontro foi um sucesso”

Entretanto, a Ministra
dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação, Verónica
Macamo, fez um balanço
positivo da visita de Augusto
Santos Silva a Moçambique,
salientando que “foi um
sucesso”.
Em relação a abertura da
União Europeia, a dirigente,
a quem coube fazer o
resumo do encontro entre
o estadista moçambicano
e o enviado de Bruxelas,
disse que “o chefe do Estado
moçambicano
tomou
boa nota da manifestação
de interesse da UE em
cooperar com Moçambique
no combate ao terrorismo”.
O terrorismo em Cabo
Delgado, uma província
com grandes jazigos de
gás natural, começou em
2017 e, de lá até esta parte,
provocou mais de 2000
mortes e perto de 600 mil
deslocados.
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OPINIÃO DE MUCHATE SOBRE O BÁSQUETE NO PAÍS

“Moçambique dá um passo em frente e
dois atrás”

A

    Custódio Muchate renunciou a selecção

nunciou, recentemente, a sua retirada da Selecção
Nacional de Basquetebol, de que, por sinal,
era capitão. Custódio Muchate, que se mantém de pedra e
cal no seu Ferroviário de Maputo, explica a sua renúncia à
selecção pela necessidade de
“concretizar” algumas coisas
“a nível pessoal” e também
porque entende ser necessário “dar espaço a outros
atletas”. Garante que continuará a contribuir de outras
formas para o bem da equipa
de todos nós, que acredita ter
chances de qualificar-se para
o Afrobasket 2021, embora
reconheça ser “difícil”. Em
relação ao estágio da modalidade da bola ao cesto no país,
o agora ex-internacional não
está satisfeito, alegadamente porque “dá um passo em
frente e dois atrás”.
D&F

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

Encontrámos Custódio
Muchate no Pavilhão do
Ferroviário de Maputo, em
mais um dia de treinos. Afinal, renunciou à selecção e
não aos locomotivas, muito
menos ao basquetebol. Sentados nas bancadas, com o
distanciamento físico escrupulosamente respeitado,
revelou-nos as razões que o
levaram a colocar um ponto
final na sua carreira na selecção. Aproveitámos a oportunidade para aflorar vários
aspectos ligados ao basquetebol, uma modalidade que,
em Moçambique, carece de
competitividade.
“É preciso dar espaço a
outros atletas”
Dossiers & Factos (D&F)
– Recentemente, Custódio
Muchate renunciou à Selecção Nacional de Basquetebol.
Considerando que ainda está
em boa forma física, o que
terá pesado para que tomasse
esta decisão?

“

Custódio Muchate pretende abraçar outras actividades no basquetebol
Custódio Muchate
(CM)– Sim, de facto, não
há, entre os motivos que me
levam a tomar essa decisão,
algo que esteja relacionado
com algum problema físico.
Mas é uma decisão que foi
ponderada, só que desta vez
decidi dar como certa. Chega, para mim, porque existem
várias outras coisas para eu
fazer a nível pessoal e tenho
que as concretizar. Também
é preciso dar espaço a outros
atletas, e, como venho dizendo, não estou a deixar de
dar o meu contributo no seu
todo. Posso contribuir para
a selecção nacional de outra
forma, numa outra condição,
mas como atleta já não.
“Estamos aqui hoje e não
quero deixar equívocos ou
mal-entendidos. Está tudo
bem comigo e desejo a maior
força e sorte à selecção nacional, quer para o corpo técnico que está a trabalhar com a
equipa neste momento quer
para os meus colegas”
D&F – Não acha que te-

ria sido mais prudente deixar
a selecção depois da segunda janela de qualificação ao

desta qualificação. No entanto, acredito que para algumas
pessoas soa mal que eu esteja

“Estamos aqui hoje e não
quero deixar equívocos
ou mal-entendidos. Está
tudo bem comigo e desejo
a maior força e sorte à
selecção nacional, quer
para o corpo técnico que
está a trabalhar com a
equipa neste momento
quer para os meus colegas”

Afrobasket 2021?
CM – Se calhar eu podia
não ter feito a primeira janela

a sair antes de terminar aquilo que é a segunda janela. Mas
decidi que iria deixar a selec-

ção depois da primeira janela, e é essa decisão que tomei.
Estamos aqui hoje e não quero deixar equívocos ou mal-entendidos. Está tudo bem
comigo e desejo a maior força
e sorte à selecção nacional,
quer para o corpo técnico que
está a trabalhar com a equipa
neste momento quer para os
meus colegas.
Carreira segue nos
locomotivas
D&F – É um dado adquirido que vai deixar a selecção
nacional, aliás, já a deixou.
Que Custódio Muchate teremos nos próximos tempos?
CM – Vai ser um Custódio que poderá dar o seu
contributo de uma outra forma. Como coordenador, dirigente. A verdade é que não
deixarei de apoiar a selecção,
pois retiro-me apenas como
atleta na selecção. Estou activo e continuo a representar
o meu clube, o Ferroviário de
Maputo. Na selecção, e para

Dossiers

& Factos
aquilo que for solicitado,
quer pela Federação Moçambicana de Basquetebol quer
pelos atletas, estarei disponível para ajudar.
D&F – Como é que as
pessoas que o rodeiam reagiram a esta decisão?
CM – É uma decisão que
pareceu fácil para mim, mas
não, porque, de facto, existem
pessoas ao meu redor que
ainda gostariam de ver o meu
contributo na selecção nacional, dentro dos pavilhões.
Receberam a mensagem e
respeitam, principalmente
porque muitos já perceberam
que existem vários motivos
pelos quais gostaria de dar o
contributo à selecção nacional, mas não como atleta. Foi
uma decisão que, em algum
momento, foi um choque,
mas percebem e sabem que é
algo de se respeitar. Eles podem não concordar, e respeito isso. A decisão é minha e
aqueles que são os reais motivos pelos quais deixo de jogar
pela selecção nacional sou eu
os conheço.
D&F – Moçambique vai,
em Fevereiro, participar da
segunda janela de qualificação para o Afrobasket 2021.
Depois do desaire de Kigali,
acha que temos reais chances
de assegurar o apuramento
para a prova?
CM – Chances existem.
Apesar de difícil, eu digo
que não é impossível. As diferenças que nós tivemos em
Kigali são bastante pesadas,
principalmente contra An-

PLANO DE FUNDO

Muchate em mais um dia de treinos no ferroviário
gola e Quénia, porém, nada
é impossível, porque são atletas aguerridos. São pessoas
que poderão fazer de tudo.
De certeza que os treinadores estão a trabalhar a fim de
poder mudar esta situação.
Vai ser difícil, por isso a selecção vai ter que estar muito
junta, empenhada, aguerrida,
defensiva e ofensivamente. E
ainda bem que temos agora
o campeonato que iniciou
aqui em Maputo, de forma a
dar rodagem a alguns jogadores. Falo de Maputo porque a
maioria dos jogadores está

aqui. Penso que os jogadores
que estão nas províncias, neste momento, também estejam
a fazer alguma coisa para poderem representar a selecção
de forma condigna. Desejo
muita sorte, não será fácil.
D&F – Olhando para os
jogadores que actuam na sua
posição, há alguém em especial que considera estar à
altura de fechar o lugar que
deixou vago na selecção?
CM – Ninguém é insubstituível, muito menos o Cus-

Poste moçambicano pede mais jogos para os atletas

tódio. Para dizer que aqueles
jogadores que estão na selecção, não estão lá porque Custódio os escolheu. Mas porque o treinador os escolheu.
Se o fulano e o beltrano estão
lá, é porque são pessoas que
poderão dar conta do recado.
Portanto, qualquer um deles
pode fazer o que Custódio fazia na selecção nacional.
Discussão sobre mudanças
tem barbas brancas
D&F – Custódio é uma
figura incontornável quando
se fala do basquetebol nacional, e de certeza tem uma
opinião formada com relação
à modalidade. Nos últimos
anos, existe uma corrente que
defende a necessidade de se

D&F - Sabe-se que
os irmãos Novela vão
deixar o Ferroviário
de Maputo, depois de
muitas conquistas na
equipa. Como encara
essa saída?
CM – Desejar aos
jovens muita sorte para
a nova jornada, é assim
mesmo, a vida é feita de
desafios e há que trilhar
outros caminhos. Esta é
uma oportunidade para
eles sentirem o pulsar
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fazer mudanças de vulto no
basquetebol. Quer comentar?
CM– Essa é uma discussão que já tem “barbas brancas”. Já vem se discutindo há
muito tempo sobre mudanças
que tem havido, mas acabamos sempre dando um passo
e recuando dois. Veja que tivemos a situação da Liga Vodacom, que foi implementada
e trouxe resultados bons para
a selecção nacional. Temos
agora a questão do campeonato da cidade de Maputo. Sem
querer tirar mérito ao que as
outras associações provinciais estejam a fazer, ao nível
da cidade Maputo, tivemos,
há dois ou três anos, a Liga
Engen, que trouxe uma outra
forma de ser e estar dos atletas, deu uma outra competitividade e rodagem aos atletas. Isso é muito importante,
porque o basquetebol é uma
modalidade muito intensa e
requer muita competitividade. Estares a treinar com uma
carga semanal de 16 horas e
jogares uma vez por semana
não vai trazer nenhum benefício. Portanto, a Liga Engen,
na cidade de Maputo, trouxe
uma excelente rodagem aos
atletas que estavam a jogar
aqui em Maputo, e isso teve
reflexo naquilo que foram os
resultados dos últimos anos
nas equipas. Creio que existem muitas coisas por se fazer para o basquetebol, das
camadas de formação até aos
seniores. É muito trabalho
que tem que ser feito, quer
ao nível de competição, de
organização e do dirigismo.
Temos que tomar as coisas a
sério. Caso não, iremos ficar
parados no tempo enquanto
outras selecções evoluem.

de outras coisas fora do
Ferroviário de Maputo.
A equipa deixa de ter
grandes jogadores que
eles são, mas são escolhas que são feitas na
vida e há que respeitar
isso. Desejo muita sorte a eles, assim como ao
David Canivete Jr., que
também já não faz parte
do Ferroviário de Maputo. Mas também é uma
oportunidade de outros
jovens poderem singrar.
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Nyusi quer mais eficácia no combate ao terrorismo

O

Presidente da
República, Filipe Nyusi, pediu
semana
finda
mais dinamismo das FADM
face à contínua ameaça de
insegurança
perpetrada
pelos terroristas em Cabo
Delgado. Nyusi, que falava
na tomada de posse da nova
chefia do Estado-Maior General, afirmou que os malfeitores pretendem pilhar
os recursos do país.
D&F Texto: Redacção

Filipe Nyusi não tem dúvidas
de que os terroristas que criam
instabilidade em alguns distritos
de Cabo Delgado são movidos
pela ambição que tem em relação
aos recursos naturais do país.
Discursando na cerimónia de
posse do novo Chefe do Estado-maior General, Eugénio Mussa,
e o seu vice-chefe, Bertolino Capetine, o Presidente afirmou que
“África é o continente mais pobre
do mundo e também o mais rico.
No seu subsolo, jazem um terço
dos minerais do planeta. Mas o
que poderia constituir a salvação
do continente é, pelo contrário,
uma maldição. Os recursos naturais africanos têm sido alvo de
uma pilhagem sistemática. Sen-

para as salas de teatro, galerias
de arte, casas de pasto”,
defende Samuel Djive.
Djive é secundado por
Rolando
Alexandre Lamussene,
um músico instrumentista
que não esconde a “tristeza,

do Moçambique parte deste continente, o nosso país vê-se hoje
mergulhado em ataques terroristas, com o mesmo objectivo de
pilhar as riquezas nacionais”.
No entanto, se pilhar as riquezas nacionais é o objectivo dos
terroristas em Cabo Delgado, Filipe Nyusi quer que a resposta seja
uma luta contundente contra os
malfeitores. Luta essa que também
deve ser travada contra a autoproclamada Junta Militar da Renamo.
“As acções terroristas na província de Cabo Delgado e da Junta
Militar da Renamo, nas províncias
de Manica e Sofala, são algumas
dessas ameaças a que urge continuar a responder com cada vez
maior contundência e eficácia
combativa. A resposta deve estar
conjugada com a capacidade e
valência de cada uma das componentes das Forças de Defesa e
Segurança, em geral, e das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique, em particular”, sustentou.
“O Chefe do Estado-Maior
General, Eugénio Mussa, e o vice-chefe, Bertolino Capitine, são
dois oficiais generais das FADM
que ao longo da sua vasta folha
de serviço deram provas inequívocas do seu brio profissional e
patriotismo em defesa da pátria
moçambicana. Ao conferirmos
posse a estes dois altos oficiais,
pretendemos imprimir um desa-

angústia
e
desespero”
causados pelas novas medidas
anunciadas pelo Chefe do
Estado. “Acho que deveriam
abrir as salas de teatro, galerias
e museus. Basta que se cumpra
escrupulosamente todas as
medidas de prevenção desta
pandemia:
distanciamento
físico, uso correcto das
máscaras e colocação de

As FADM devem ser mais dinâmicas no combate ao terrorismo
fio à altura dos desafios que o país
enfrenta actualmente”, sublinhou
Nyusi.
Para Filipe Nyusi, “à pátria
moçambicana colocam-se hoje
desafios e ameaças que clamam
por uma maior nitidez, dinamismo e eficácia na acção das FADM.
E para que esse objectivo se concretize, impõe-se o aprimoramento dos seus níveis organizacionais
e de combatividade”.
Aos dois empossados, Nyusi desafiou a modificação e o

aprimoramento da actuação das
FADM em diversos aspectos.
“Manter a empatia entre o comando e os comandados a todos os níveis; assegurar o índice de maior
prontidão combativa das FADM;
garantir o asseguramento logístico e oportuno e completo das
FADM; e defender com garra todas as infra-estruturas e projectos
económicos em curso ou a serem
desenvolvidos em todo território
nacional, olhando com uma atenção acrescida aos que ocorrem na

península de Afungi”.
Ao terminar o discurso, Nyusi
lançou o alerta contra as improvisações. “As FADM não se compadecem com improvisações. Por
isso, preparem cuidadosa e criteriosamente e mostrem as competências profissionais que justifiquem a confiança que em vós
recaiu ao serem indicados para os
mais altos cargos na estrutura de
comando”, dirigiu-se Nyusi aos
novos chefes do Estado-maior
General das FADM.

material para desinfecção
das mãos”, sugere o músico
da histórica Companhia
Nacional de Canto e Dança.
No mesmo diapasão alinha
Lizzie Ana, que entende
ser
“desencorajador”
o
encerramento dos espaços
culturais. A pintora lembra
que “atravessámos todo
o ano passado com esta
problemática, causada pela
pandemia”, pelo que julga
que “o Governo deveria
reconsiderar a abertura das
galerias de arte, museus e salas
de teatro, assim como reabriu
igrejas para os cultos e abriu
também os shoppings”.
Presidente é mal assessorado

Mateus Carlos Afonso, gestor cultural

Num
outro
desenvolvimento, os artistas
e agentes culturais apontam
o dedo acusador aos
conselheiros do Presidente da
República, por, alegadamente,
prestarem assessoria sem
conhecimento de causa. “O
Presidente deve ter uma
equipa que faz uma pesquisa
da realidade do seu país, e que
realmente pense no povo de

Rolando Alexandre Lamussene, instrumentista

verdade”, atira Djive.
Para este artista, “os
conselheiros do Presidente
da República devem sair
do conforto e procurar
perceber a realidade no
terreno, para evitarem dar
conselhos ao Presidente sem o

conhecimento de causa”.
Enquanto isso, Mateus
Carlos Afonso entende que
uma forma de minimizar a
situação seria a compra, pelo
Governo, das obras dos artistas
e posterior distribuição pelos
ministérios.
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Sistema Electrónico de Selagem
Sistema
Electrónico
de Selagem
e Rastreio
de Carga em
Trânsito (SEERC)
e Rastreio de Carga em Trânsito (SEERC)

O Governo, através da Autoridade Tributária,
lançou
o Sistema
Electrónico
de Selagem
e Rastreio de Mercadorias (SEERC).
O
Governo,
através
da Autoridade
Tributária,
lançou o Sistema Electrónico de Selagem e Rastreio de Mercadorias (SEERC).
O QUE É O SEERC?

BENEFÍCIOS DO SEERC

IMPACTO DO SEERC NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

O QUE
É O SEERC?
O SEERC
é sistema que permite a selagem

BENEFÍCIOS
DOreceitas
SEERC para
Aumento de

IMPACTO
DO SEERC
NO AMBIENTE
DE NEGÓCIOS
Protecção
do empresariado
nacional

electrónica e rastreio de carga em trânsito,
O
SEERC
é real,
sistema
que permite
a selagem
em
tempo
através
de sistema
de GPS/
electrónica
e
rastreio
de
carga
em
trânsito,
GPRS.
em tempo real, através de sistema de GPS/
O
sistema, com recurso à tecnologias de
GPRS.
ponta, garante a selagem electrónica,
O
sistema, com recurso àetecnologias
de
rastreio/monitoramento
actuação das
ponta,
garante
selagem
electrónica,
autoridades
emacaso
de tentativas
de furto/
rastreio/monitoramento
desvio ou contrabando. e actuação das
autoridades em caso de tentativas de furto/
O
SEERC
a selagem de carga
desvio
oupermite
contrabando.
contentorizada, carga a granel e combustível
O
SEERC permite
a selagemtanto
de carga
transportado
em tanques,
por via
contentorizada,
granel e combustível
rodoviária assimcarga
comoaferroviária.
transportado em tanques, tanto por via
rodoviária assim como ferroviária.

o Estado;
Aumento de receitas para
Redução das perdas/
o Estado;
furtos e prejuízos para a
Redução
perdas/
economiadas
moçambicana
furtos e prejuízos para a
Maior segurança das
economia moçambicana
mercadorias durante o
Maior
segurança
das
transito
em Moçambique.
mercadorias durante o
transito em Moçambique.

da concorrência desleal resultante
Protecção
do empresariado nacional
do contrabando;
da concorrência desleal resultante
Redução
de custos de operação e
do
contrabando;
de transacção;
Redução de custos de operação e
Rapidez
na saída de mercadorias
de transacção;
devido à redução do tempo de
Rapidez
na saída de mercadorias
desembaraço;
devido à redução do tempo de
Aumento da competitividade do
desembaraço;
nosso país como corredor
Aumento da competitividade do
nosso país como corredor
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APESAR DE CASOS DE COVID-19 NAS ESCOLAS

Educação não pondera fechar as
portas em Maputo

R

ecentemente, foram reportadas
dezenas de casos
de Covid-19 em
algumas instituições de ensino geral e técnico-profissional, na província de Maputo. Só na Casa do Gaiato,
distrito de Boane, houve
registo de pelo menos 32
casos. Também em Maputo, desta feita na Escola Secundária de Magude, foram
detectados casos da doença.
Apesar disso, a Direcção
Provincial de Educação garante que não vai fechar as
escolas.
D&F Texto: Lídia Cossa

Começa a haver surtos
de Covid-19 nas escolas
da província de Maputo.
Na semana passada, veio
a público a notícia de que
casos positivos tinham sido
detectados em algumas
unidades de ensino técnicoprofissional, com particular
destaque para a Casa do
Gaiato, no distrito de Boane,
que registou pouco mais

esclarecer que todos os casos
provinham de fora. “Quando
estas crianças saíram da
Casa do Gaiato não tinham

Escolas concorrerem para ser foco de transmissão da covid-19

nas suas comunidades e nos
convívios”, disse à DW a
directora do centro, Quitéria
Torres.

alberga mais de 100 alunos,
estavam assintomáticos e em
isolamento.
Direcção provincial diz que
casos estão ultrapassados

DPEDH garante que as medidas de prevenção são observadas nas escolas da província

de 30 casos, entre alunos,
professores e voluntários.
A instituição tratou de

Covid-19. Ficaram 15 a 20
dias com os seus familiares,
amigos e foram contaminadas

Aquela
responsável
garantiu que todos os casos
detectados no centro, que

Os casos de Covid-19
nas escolas fizeram soar os
alarmes a todos os níveis,
levando o governador de
Maputo, Júlio Parruque, a
reforçar os apelos para a
observância escrupulosa das
medidas de prevenção. De
resto, para Júlio Parruque,
as escolas são, a par dos
transportes públicos, os
sectores mais férteis para a
propagação da doença.
Por sua vez, a Direcção
Provincial de Educação e
Desenvolvimento Humano
rejeita qualquer hipótese
de encerrar as escolas.
Contactado pelo Dossiers
& Factos, José de Sousa,
representante da instituição,
disse não haver razão para
fechar os estabelecimentos
em
causa,
porque,
supostamente, “os alunos já
estão livres do vírus”.
“Os
alunos
foram
controlados e já estão livres,
todos eles, passaram todo

o período de isolamento
recomendado
pelas
autoridades sem nenhum
sintoma, e de acordo com
o fluxograma de controlo
da Covid-19, eles já estão
livres, já passam 17 dias que
eles estavam em isolamento”,
explicou.
Entretanto,
aquele
responsável avançou que,
para além da Casa do Gaiato,
foram detectados outros
casos no distrito de Magude.
“Houve um aluno infectado
na Escola Secundária de
Magude e logo depois foram
rastreados os outros, como
manda o protocolo sanitário,
e tivemos outro caso no
Instituto Politécnico de
Magude, e também foram
rastreados alguns colegas.
Esses casos estão controlados
e, neste momento, não temos
registo de nenhum caso
activo nas escolas”.
Num
outro
desenvolvimento, de Sousa
assegurou que, ao nível
da província de Maputo,
“estamos a seguir o protocolo
sanitário de forma religiosa”.
A verdade é que não é raro
ver, nos estabelecimentos de
ensino, alunos aglomerados e
sem máscaras na boca.
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Fly Indico explica preço do voo PalmaPemba

O

Dossiers & Factos
noticiou, na sua
edição 397, que o
voo Palma-Pemba-Palma custava 27 mil meticais só de ida, portanto, perto de 50 mil meticais quando
se contempla a volta. Alguns
viajantes por nós ouvidos foram categóricos e unânimes
em afirmar que a tarifa era
exorbitante, sublinhando que
o voo em referência era feito
em quase 20 minutos. Ora, semana finda, e contactado pelo
Dossiers & Factos, o director
da Fly Indico, a companhia
moçambicana que opera na
rota, explicou os factores que
determinam o tão contestado
preço.
D&F Texto: Amad Canda

Foi na nossa edição primeira
do presente ano (11 de Janeiro) que
amplificámos as dificuldades que
existem, nos dias que correm, para
se sair do distrito de Palma, um
dos palcos preferenciais de acções
terroristas que se supõe sejam motivadas pelos milionários projectos
de exploração de gás natural. Em
causa está o facto de Palma estar
isolado do resto da província de
Cabo Delgado desde que foi fechada a estrada que liga o distrito à capital Pemba.
Diante desta situação, o trans-

porte aéreo é praticamente a única
solução viável e segura para sair ou
entrar na região. Para o efeito, os
interessados devem desembolsar
47 mil meticais (ida e volta) a Fly
Indico, a única companhia que faz
a rota em alusão. De acordo com
alguns viajantes com quem o Dossiers & Factos conversou, o preço
é demasiado alto. Para sustentar a
sua tese, os mesmos invocavam o
tempo de voo, que afirmam não

Este é o tipo de aeronaves usado pela Fly Indico
ultrapassar 20 minutos.
-Palma são elevados veio semana
“Este voo de 27 mil não se jus- passada, através do respectivo ditifica, é oportunismo”, comentou rector da companhia. Contactado
um dos viajantes contactados pelo pelo Dossiers & Factos, Miguel
Ribeiro elencou uma série de facDossiers & Factos.
tores que diz terem um forte peso
“Não há comparação possível”,
na estipulação das tarifas.
diz Miguel Ribeiro
Sublinhando que o negócio da
aviação é “muito sensível”, Ribeiro
A resposta às queixas segundo começou por explicar que, neste
as quais os preços praticados pela caso, não há comparação que se
Fly Indico na rota Palma-Pemba- possa estabelecer, pelo que não se
pode falar em carestia dos bilhetes da empresa que dirige. É que,
actualmente, não há outra companhia que opere na mesma rota.
A fonte lembra, porém, que nem
sempre foi assim.
“Lá em Pemba existiam quatro
operadores ou cinco, que faziam o
mesmo trajecto. Onde estão esses
operadores?” - Referiu, antes de
acrescentar que “quando nós começámos a operar em Pemba os
preços não eram esses, eram mais
caros, nós é que baixámos o preço
até chegar onde está. Lembro-me
que havia uma empresa sul-africana que estava a cobrar cerca de 400
dólares (30 mil meticais ao câmbio
de 75 meticais)”.
De seguida, evocou especificidades das aeronaves: “um avião
de nove lugares não se compara
com um avião de 160 lugares,
quanto mais pessoas tu levas, mais
tens chances de diminuir o preço,
quando levas menos a operação
fica mais cara”, sustentou.

A intensificação de ataques terroristas leva a que muitos queiram abandonar Palma

Problemas conjunturais

Ainda no capítulo das comparações, o director da companhia
que opera desde Fevereiro de 2019
faz um paralelismo entre o mercado nacional e internacional e
diz que o contexto moçambicano
é particularmente difícil, tendo
isso implicação directa no preço
final. Entre as grandes dificuldades enfrentadas figuram as taxas
de juros.
“Na Europa, por exemplo, podes ir buscar crédito para adquirir
uma aeronave a 2% ou 1.5%, na
África do Sul vais buscar a 3% ou
4%, mas aqui vais buscar a 20%,
portanto logo aí já não há competição”, explicou, para depois apontar para outros factores:
“O seguro também influencia.
Se estiveres a voar em Maputo, o
seguro é um, se estiveres a voar
numa zona inóspita, o seguro é
outro”. Por outro lado, prossegue
Ribeiro, “as taxas aeroportuárias
são elevadas, e se aterras depois
das 15horas pagas uma sobretaxa,
e isso é penalizador”, lamentou.
Segundo o nosso interlocutor,
a circunstância de não haver oficinas de reparação de aeronaves em
Moçambique – facto que obriga as
companhias a fazerem manutenção no estrangeiro – associado a
pouca disponibilidade de pilotos
nacionais, também tem um peso
muito significativo no custo final
que é pago pelo cliente. Mas, no
meio disto tudo, ainda há outros
intervenientes com forte influência: as agências de viagem.
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Uma exortação feita no âmbito da Covid-19

Parruque exige rigor nos sectores críticos

O

s sectores da
educação e dos
transportes foram apontados
pelo governador da província
de Maputo, Júlio Parruque,
como sendo dos mais críticos,
do ponto de vista de exposição à contaminação pela Covid-19 naquela região do país.
A estes, o governante exige
máximo rigor na implementação das medidas preventivas.
D&F Texto: Redacção

O dirigente fez uma
exortação à população
da província, na qual fez
uma radiografia da situação da pandemia e apelou para o cumprimento
escrupuloso e obrigatório
das medidas anunciadas
pelo Chefe do Estado, na
sua comunicação à nação.
Na educação, Júlio
Parruque instou os gestores escolares a garantirem

rigor no comportamento
dos alunos e a manterem
as escolas abastecidas
com produtos de desinfecção e água.
Nos transportes, instruiu para que as viaturas
de transportes semi-colectivos de passageiros
sejam higienizadas de
forma regular, para que
seja observada a lotação
das viaturas e o uso de
máscaras. Disse que os
transportadores não devem olhar somente para
o lucro, mas igualmente
para a função social da
actividade, o que implica
que todas as viaturas sejam colocadas nas estradas, para assegurar a mobilidade da população.
O governador afirmou
que o transporte de passageiros está a melhorar,
sublinhando, porém, que
existe o desafio de fazer
com que não seja foco de

Parruque chama atenção a população sobre a Covid-19

contaminação, porquanto a demanda é maior.
Face ao crescente aumento do número de
casos positivos de Covid-19, Parruque disse,
peremptoriamente, que
a tolerância é zero, sendo

que, dentre as medidas
para conter a propagação
da doença, ficar em casa
continua a ser o grande
investimento.
Até agora, o pico de
contaminação pela Covid-19 na província de

Maputo aconteceu no
dia 14 de Janeiro corrente, com o registo de 274
casos num só dia. O primeiro caso de Covid-19
nesta parcela do país foi
reportado em 14 de Abril
de 2020.

E.S de Nwamatibjana com novo sistema de
abastecimento de água

A

Escola Secundária Nwamatibjana, no município
da Matola, província de Maputo, viu reforçadas as medidas de prevenção contra a Covid-19, com
a entrega, semana finda, de
um sistema de abastecimento de água, que vai beneficiar 1.040 alunos e 500 famílias circunvizinhas.

D&F Texto: Lídia Cossa

O sistema foi entregue à
comunidade pelo governador da província de Maputo,
Júlio Parruque. Está orçado
em 1.800.000,00 meticais, financiados pela Africa Muslims Agency, um parceiro do
Governo.
A Escola Secundária de
Nwamatibjana havia sido
“chumbada” durante o processo de fiscalização para a reto-

Alunos de Nwamatidjuane com água para prevenção da Covid-19
ma das aulas presenciais.
O governador Júlio Parruque felicitou o sector da
Educação na província e no
distrito da Matola, a comu-

nidade escolar e a população
do bairro de Nwamatibjana
pela infra-estrutura entregue
e apelou para que a água seja
usada com muita responsabi-

lidade, sobretudo para a prevenção da Covid-19.
No contexto da prevenção
desta pandemia, Parruque reiterou o apelo à população da

província para que não descarte, em nenhuma circunstância, o uso de máscaras,
lavagem frequente das mãos
com água e sabão ou cinza e o
distanciamento.
Em mensagens apresentadas na ocasião, a direcção
da escola e a comunidade circundante agradeceram ao Governo pelo precioso líquido e
comprometeram-se a fazer o
melhor uso, sobretudo nesta
altura em que os casos de contaminação pela Covid-19 tendem a subir.
A comunidade pediu melhoria de estradas, energia
eléctrica, cemitério e posto
policial. Júlio Parruque disse
ter tomado nota, garantindo que o Conselho Executivo
Provincial de Maputo vai continuar a trabalhar com o distrito e o município da Matola
na busca de soluções para as
preocupações apresentadas.
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Covid-19

O dilema do transporte e os planos
da AMT

T

al como a educação,
o sector dos transportes não mereceu
uma única linha na
comunicação que o Presidente da República fez à nação,
no passado dia 13 de Janeiro.
Sabe-se, porém, que é terreno
fértil para a rápida progressão da Covid-19. A Agência
Metropolitana de Transporte
de Maputo (AMT) veio, na
última semana, reconhecer
“fragilidades” e prometer acções para inverter o cenário.
D&F Texto: Lídia Cossa

Por insuficiência de
meios de transporte, os
autocarros andam abarrotados de gente, cenário de
todo desaconselhável em
tempos do coronavírus. Situação idêntica assiste-se
nas paragens e terminais,
locais onde a prática da desinfecção das mãos já foi
esquecida.
A este propósito, a
Agência
Metropolitana
de Transporte de Maputo
(AMT) veio, semana passada, reconhecer as fragilidades no serviço de transporte prestado em algumas
rotas da área onde opera.
São mais de três milhões de
habitantes que são servidos
por 362 autocarros actualmente operacionais.
Em conferência de imprensa, a Agência Metropolitana de Transportes de
Maputo anunciou novos
projectos, que incluem a
aquisição de 100 autocarros
para todo o país.
“Queremos, em primeiro lugar, pedir desculpas
aos nossos passageiros pela
fraca qualidade dos nossos
serviços em algumas rotas,
com especial destaque para
o problema das enchentes
em certas paragens e terminais, bem como o excesso
de lotação nas viaturas. Isto
não é o que queremos, e não
é para isto que nós estamos
a trabalhar. Não estamos

António Matos – AMT – Alocação de novos autocarros irá reduzir a fragilidade deste sector

satisfeitos. No ano passado,
trabalhamos com o Governo no sentido de fazermos
novos investimentos para
adquirir 100 novos veículos de transporte público
para todo o país”, explicou
Matos.
BRT é para avançar
Na mesma ocasião, foi
também anunciado o arranque do projecto do BRT. Para
a sua implementação, foram
mobilizados 150 milhões de
dólares norte-americanos.
“É um projecto do Banco Mundial, que terminará
em Junho ou Julho do ano
em curso. BRT é uma faixa exclusiva apenas para o
transporte público. Prevê-se
também uma intervenção
em paragens e terminais e
formação de operadores e
funcionários dos municípios”, disse António Matos.
A área metropolitana
de Maputo tinha 402 autocarros desde o início da implementação do chamado

Plano Mil, mas neste momento conta com 362 que
estão a circular e a servir
a um universo de mais de
três milhões de habitantes.
Para conter a propagação
da Covid-19, foram alocados 72 termómetros infravermelhos às cooperativas
e canalizados materiais de
desinfecção.
Por outro lado, a entidade diz estar a desenvolver várias actividades
nos transportes públicos
de passageiros visando garantir que estes não sejam
focos de propagação da
Covid-19.
Neste contexto, a AMT
procedeu, na quarta-feira
finda, à entrega de 480 litros de javel e 180 litros de
álcool em gel à Federação
Moçambicana das Associações dos Transportes
Rodoviários (FEMATRO).
“Reforçámos a ligação
e coordenação com o Instituto Nacional de Transportes Terrestres (INATTER), Polícia de Protecção

e Municipal da província e
cidade de Maputo, visando
acabar com o problema de
excesso de lotação nos veí-

“

Maputo inclui as cidades de
Maputo e Matola e os distritos de Marracuene, Manhiça, Boane, Namaacha e Ma-

Reforçámos a ligação e
coordenação com o Instituto Nacional de Transportes
Terrestres (INATTER), Polícia de Protecção e Municipal
da província e cidade de Maputo, visando acabar com o
problema de excesso de lotação nos veículos”, apontou.
culos”, apontou.
A área metropolitana de

tutuine, que compreendem
96 rotas e sete corredores.
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População viola medidas de prevenção
contra covid-19
- Na Maxixe ainda se vai à praia

M

edidas de prevenção contra a
covid-19 estão
a ser ignoradas
quase por completo em alguns pontos da província de
Inhambane. Desde os transportes semicolectivos de passageiros a mercados, assiste-se a aglomerações de gente
que sequer se dá ao trabalho
de usar máscaras faciais. Mais
do que isso, as praias continuam a ser frequentadas de
forma descarada, apesar de
ser expressamente proibido. O Advogado Hilófero da
Conceição defende o reforço
da fiscalização e sensibilização.
D&F

Texto e fotos: Anastácio
Chirrute, em Inhambane

Numa ronda efectuada pelos distritos de Homoine, Maxixe e Inhambane, o Dossies &
Factos constatou um cenário
assustador. Pessoas circulam
de um lado para o outro sem
qualquer observância às medidas de prevenção. O distanciamento social, assim como o
uso da máscara são ignorados,
numa altura em que os casos
positivos sobem sem parar.
Dos três distritos, Homoine é aquele que parece ser o

Esta imagem foi feita depois de 15 de Janeito
menos violador das normas,
mas sabe-se que tal é influenciado pela forte actuação da
polícia local, que se tem desdobrado em acções de fiscalização. Os poucos que teimam
em não usar a máscara, por
exemplo, são recolhidos para
a esquadra da PRM, onde são
submetidos a pequenas pales-

tras, para além de trabalhos
manuais.
Maxixe e Inhambane, a
outra face
Se em Homoine ainda há
um esforço de respeitar as
medidas decretadas, o mesmo
não se pode dizer de Maxixe

Nos transportes, distanciamento é uma miragem

e Inhambane, precisamente
as principais cidades da província. Nestes dois pontos, as
medidas são pontapeadas dia
e noite. As pessoas parecem
estar alheias a subida galopante dos números.
Alguns estabelecimentos
comerciais até têm baldes com
água e sabão para higienização, mas as aglomerações de
clientes na parte exterior quase deitam por terra todo o esforço empreendido.
Um dos cenários mais tristes foi o que encontrámos na
cidade da Maxixe, onde uma
pequena praia perto da missão chambone continua a ser
frequentada, apesar de tal ser
proibido desde a última comunicação do chefe de Estado
a 13 de Janeiro.
Alguns cidadãos por nós
entrevistados afirmam estar
cientes dos riscos que correm,
mas justificam a sua presença
na praia pelo facto de “o calor
ter falado mais alto”.
“Tenho máscara, mas não
vi a necessidade de usar porque estou na praia e vim aqui
para relaxar e dar mergulho
para atenuar o calor, quando
regressar a casa vou usar a
máscara”, disse António, mu-

nícipe da Maxixe.
Sensibilização e fiscalização são a chave
O Advogado Hilófero da
Conceição defende a necessidade de as autoridades governamentais e a sociedade civil
intensificarem campanhas de
fiscalização e sensibilização,
de modo a evitar que os números continuem a subir.
“De algum tempo para cá,
há um grande relaxamento
por parte de todos nós, num
universo de 10 pessoas, praticamente só uma usa a máscara, a consciência que tínhamos
sobre o uso da máscara não é a
mesma que temos agora. Aliado a isto está a questão da vigilância, porque noutra altura
não era só a consciência em si,
mas também o rigor por parte
das autoridades. Agora a vigilância reduziu bastante, e não
quero com isso dizer que a polícia deve voltar a usar a força,
falo da persuasão”, disse.
Ao que apurámos na cidade da Maxixe, alguns estabelecimentos comercias estão
encerrados porque os proprietários dos mesmos testaram
positivo para o novo coronavírus e estão em isolamento, uns
no hospital, outros em casa.
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Momed Hagi “pendura” as botas e
foca-se na engenharia

E

x-internacional por
Moçambique, Momed Hagi retirou-se “silenciosamente” dos relvados. Formado
no Mahafil e com passagens
pelo Ferroviário e Liga Desportiva, ambos de Maputo,
o antigo meio campista revelou ao Dossiers & Factos que
abandonou o futebol para se
dedicar a engenharia hidráulica. É formado pelo Instituto
Industrial de Maputo
D&F Texto: Arão Nualane

Depois de anos no Ferroviário de Maputo, Momed
Hagi transferiu-se para a
Liga Desportiva de Maputo,
clube de que chegou a ser capitão. A esta altura, Hagi não
possui vínculo com qualquer
emblema e, quando questionado sobre as razões, foi peremptório em afirmar que
está reformado.
Aos 35 anos, o antigo
“cliente” da selecção nacional, os Mambas, afirma que
pendurou as botas porque
sentiu que era o momento
oportuno.
“Vejo que o nosso futebol
já não me vai valer para nada
e se calhar seja o momento
de olhar para novos projectos”, disse o ex-craque, que,
apesar de tudo, entende ter
tido uma carreira longa e
com momentos bons.
Momentos inesquecíveis
Hagi ou Momas, como
era tratado dentro das quatro linhas, destaca como um
dos bons momentos da sua
carreira a sua chamada à selecção nacional de sub-20,
pelo mister Ayman, para disputar a taça cosafa na África do Sul. De resto, esta foi
a sua primeira internacionalização, que acabou por
ser coroada com um golo.
Na altura, ainda era jogador
do Mahafil. Outro momento marcante e que mereceu
destaque do ex-futebolista
foi a transferência do Mahafil para o Ferroviário de
Maputo.

Momed Agi em acção contra a selecção de Portugal

Para qualquer jogador,
representar a selecção principal é um sonho. Com Hagi
não foi diferente, daí que este
momento figura, também,
entre os mais memoráveis da
sua carreira. Representar os
Mambas trouxe outros ganhos para o antigo médio, nomeadamente a possibilidade
de partilhar relvados com
jogadores de topo, tais são
os casos de John Obi Mikel,
Yaya Touré, Didier Zokorá e
muitos outros.
Igualmente especial foi a
partida amigável com Portugal, disputada na África do
Sul, no contexto da preparação da selecção das quinas
para o mundial 2010. Hagi
teve oportunidade de defrontar craques como Cristiano Ronaldo, Raúl Meireles, Fábio Coentrão, entre
outros, numa altura em que
a selecção portuguesa era
orientada pelo luso-moçambicano Carlos Queirós.
Artur Semedo é um treinador de coragem
Questionado sobre quais
eram os treinadores que
mais o marcaram, Momed

Hagi disse que “sempre tive
boa relação de trabalho com
todos eles e agradeço desde
já pelos seus ensinamentos”,
contudo, sublinha que marcou-lhe mais a “coragem” de
Artur Semedo. “Tirou-me
de um futebol amador para
o profissional e também foi
o primeiro treinador a convocar-me para a selecção ‘A’,
para além de ter aperfeiçoado o meu futebol e ter me
tornado um homem educado a nível social”.
Titular indiscutível em
clubes e na selecção, Momed Hagi teve uma carreira
de bom nível, e só não foi
melhor que isso porque, segundo explicou, as oportunidades que lhe vieram do
estrangeiro “não foram bem
atendidas”.

interlocutor, “Liga se encontra nesta situação precária
financeiramente”.
Num outro desenvolvimento, o antigo jogador dos
Mambas comentou sobre a
problemática de alguns jogadores que, depois do fim
de carreira, ficam marginalizados, considerando que “é
normal que depois que abandonamos o futebol passemos

necessidade, neste momento
continuo lutando para evitar
situações do género”.
Momed acredita que o
curso de Construções Hidráulicas feito no Instituto
industrial de Maputo ser-lhe-á útil nesse sentido.
“Penso em abraçar um dia o
ramo da engenharia e estou
neste momento muito mais
focado nisso”.

Liga é vítima da pandemia
Instado a comentar a aparentemente débil situação financeira da Liga Desportiva
de Maputo, que até chegou
a ameaçar não participar
do Moçambola 2021, Hagi
lembrou a difícil situação
imposta pela covid-19. Razão pela qual, argumenta o

Momed Agi sofre pressão do adversário
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Mulher leva morto ao banco para levantar reforma

U

ma mulher levou o alegado
companheiro, de 92 anos,
ao banco numa cadeira de
rodas para levantar a reforma do idoso. Mas o homem já estava morto há 12 horas.

O caso aconteceu numa agência do Banco do Brasil em Campinas, no Estado de São
Paulo, no passado dia 2. Uma mulher, cansada de esperar para ser atendida, disse que
o alegado companheiro, de 92 anos e numa

cadeira de rodas, estava a sentir-se mal. Os
bombeiros foram chamados para prestar
assistência ao idoso e, quando chegaram, verificaram que o homem estava morto e que
o óbito já teria acontecido há algum tempo.
Segundo os bombeiros, tendo em conta a "rigidez cadavérica", o homem estaria morto há, pelo menos, 12 horas. Uma
suspeita confirmada na quinta-feira, 15 de
outubro, pelo diretor do Departamento de
Polícia Judiciária de São Paulo Interior, José
Henrique Ventura, com base nos exames fo-

renses ao cadáver.
"Ela alega que era companheira dele há
alguns anos, mas não tinha procuração para
movimentar ou mexer na conta [bancária]",
disse José Henrique Ventura, citado pelo
portal G1.
"Antes, era a morte a esclarecer. Agora
vamos tentar entender qual era a intenção
dela, o que iria fazer com ele e o dinheiro",
acrescenta.
O caso está a ser investigado "para esclarecer todos os factos".
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Nangashinu Ntaluma: o fundador da
base Beira em Portugal

R

eza o ditado que o
bom filho sempre
volta a casa. Nangashinu Ntaluma,
escultor moçambicano, quis
fazê-lo de forma diferente.
Tendo saído de casa devido a
“tempestades” que teve entre
2000 a 2002, o artista não voltou, mas é como se o tivesse
feito, ou como se nunca tivesse saído. Ntaluma baptizou
sua casa em Portugal com o
nome da região onde nasceu,
no distrito de Nangade, Cabo
Delgado: base Beira.
D&F

considerar que Ntaluma sequer teve infância, a avaliar
pelas difíceis circunstâncias em
que cresceu. Mas não perdeu,
apesar de tudo, inclinação para
a arte, sector em que diz ter “a
responsabilidade de ser mensageiro dos não ouvidos”.
Base Beira em Portugal

Texto e fotos: Albino
Mahumana

Criada em 1964, base Beira
foi, segundo os registos históricos, o primeiro bastião da Frente
de Libertação de Moçambique,
no início da luta armada contra
as forças coloniais portuguesas.
Foi neste lugar repleto de simbolismo que nasceu Nangashinu Ntaluma, em 1969, e bebeu
dos primeiros gols da arte:

Ntaluma diz pretender voltar a Moçambique

ao sofrimento da guerra. Sabes
que onde há guerra as crianças,
mulheres e idosos são os mais
vulneráveis, e eu sou um deles
que passou por isso. Era miúdo
e perdi a infância muito cedo”,
narra.
Talvez não seja descabido

Abandonou o país depois
daquilo que descreve como
“tempestades” entre 2000 e
2002. Foi a Portugal com a ideia
de relaxar, mas também por ser
“uma porta de entrada para a
Europa e para o resto do mundo”. Até hoje, o artista vive em
terras lusas, onde desenvolve a
sua actividade, mas jamais se
esquece das suas origens.
Abriu as portas de sua casa
para outros moçambicanos e
baptizou-a com o nome de base
Beira. “Carrego a bandeira do
meu país e tenho responsabilidade de apoiar meus compatriotas”, explica.

“Cresci rodeado de muita
arte, a cultura makonde por si
é muito rica em termos das manifestações culturais, por isso é
um dos grupos étnicos mais estudados no mundo académico,
e muito falado aqui fora”, conta
o escultor. Mas engana-se quem

pensa que a infância do artista
foi um mar-de-rosas.
“Minha infância não foi fácil, só para ver, um menino que
nasce numa base militar e no
tempo de guerra é um menino
com futuro incerto e rapidamente torna-se maduro devido

para preparem-se para a vida de
forma assertiva, na medida que o
livro revela segredos
para tornar os sonhos em
realidade, através de princípios
e exercícios práticos para criar
as bases para uma vida plena.
Apesar de ser destinado ao público
infantil, este guia prático “mostrase útil para todos os públicos que
pretendam desenvolver formas
produtivas e de realização do ser”.
A obra tem como objectivos
orientar o desenvolvimento de
qualidades como autoconfiança,
planeamento,
organização,
responsabilidade,
equilíbrio
emocional, serviço e preocupação
com o outro.
Jorge Ferrão destaca, no
prefácio, que o livro faz uma
apologia a necessidade de cada
um de nós descobrir os seus
super-poderes e ressalva que
“redescobrir os super-poderes
não significa perder a essência da
vida, nem criar as condições para
sermos melhores do que todos.
Nosso processo de crescimento,
e pela nossa mentalidade, a
essência que nos une é o sentido

descobre os teus super-poder é mais um contributo para a literatura infantil
tempos em que eles viveram”.
de humanismo, equidade e a
os super-poderes suportando-se
A obra “descobre os teus super
nossa supercapacidade para servir
desses exemplos que, segundo ele,
poderes”, para além apresentar-se
a família, a sociedade, o país e o
são “figuras de referência e que,
em forma de texto, é carregada
mundo”.
não sendo dotadas de nenhum
de ilustrações e exercícios de
O livro apresenta exemplos
poder especial, eram detentoras
aplicação que visam orientar as
de figuras como Albert Einstein,
de muita inteligência, grande
crianças a fazerem esta
Alexander Graham Bell, Nelson
humanismo, muito compromisso
Mandela, Mahatma Ghandi e
com a humanidade e para com
viagem pela descoberta dos
Lurdes Mutola, o que leva Ferrão
os seus povos, como resultado
seus super-poderes ao longo dos
a evidenciar ser possível descobrir
das experiências acumuladas dos
seus dias.

Glayds Gande estreia-se com “descobre os teus super
poderes”

C

rianças moçambicanas contam com mais
um livro, desta feita da
escritora Glayds Gande, que será lançado esta quarta-feira (27 de Janeiro), através de
um evento online a ser transmitido em simultâneo nas plataformas Zoom, Facebook e
Instagram. O livro “descobre os
teus super poderes” é, de acordo
com a autora, um guia prático e
aplicado para crianças dos 7 aos
13 anos de idade.
D&F Texto: Redacção
De acordo com uma nota de
imprensa enviada à nossa redacção,
o lançamento do livro vai ser em
forma de conversa envolvendo
Jorge Ferrão, ex- ministro da
Educação e Desenvolvimento
Humano e actual reitor da
Universidade Pedagógica, e Ivan
Andrade, activista social há mais
de 20 anos para questões de
desenvolvimento humano e não
violência.
“descobre os teus superpoderes” é um convite às crianças
dos 7 aos 13 anos de idade
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RETIRADO DA LISTA NEGRA DOS EUA

Sudão aprova primeiro orçamento

O

Sudão aprovou
recentemente
o primeiro orçamento
desde que o país foi retirado
da lista negra dos Estados
Unidos de América (EUA)
sobre países que apoiam o
terrorismo e que dá prioridade às regiões dilaceradas
pela violência, indicou o
governo.

Unidos retiraram o Sudão de
sua lista de países que apoiam
o terrorismo, o que é sinónimo
de sanções e obstáculos ao
investimento internacional.
"O Sudão vai aproveitar todas
as oportunidades criadas com a
sua retirada da lista (...) incluindo
a abertura ao sistema financeiro
internacional e a entrada de
investimento
estrangeiro",
salientou o governante.

“A reunião conjunta do
Conselho Soberano e do governo
aprovou o orçamento para o
ano fiscal de 2021”, refere o
Conselho Soberano do Sudão em
comunicado, citado pelo jornal
“Noticías Minuto ao Minuto”.
O ministro das Finanças,
Hiba Ali, referenciado pelo órgão
explicou que se trata do "primeiro
orçamento (aprovado) desde
a assinatura do acordo de paz
de Juba (com os rebeldes) e da
retirada do Sudão da lista negra
norte-americana".
Ainda de acordo com o Minuto
ao Minuto, desde a destituição
pelo exército do presidente Omar
al-Bashir, em Abril de 2019, sob
a pressão de um movimento de
contestação, o país conheceu

Mahumana interna Sudão
uma difícil transição para as
atingir as 270 libras sudanesas no
instituições civis.
mercado negro.
A fonte que temos vindo a
Em resultado de um acordo
entre militares e líderes do
citar diz que o Sudão está também
mergulhado numa grave crise
movimento de protesto, o governo
económica,
acentuada
pela
de transição, em vigor desde
pandemia de covid-19, uma
agosto de 2019, está a trabalhar
inflação galopante e uma dívida
para reconstruir a economia, que
esmagadora.
foi minada por décadas de pesadas
sanções norte-americanas e por
O câmbio do dólar norteconflitos internos.
americano é negociado a 55 libras
sudanesas, mas o seu valor pode
Em dezembro, os Estados

GARGANTA FUNDA
LOCKDOWN
A COVID veio em força,
só neste Janeiro, Garganta já
apagou cerca de 5 contactos de
gente amiga que perdeu esta
batalha, estamos a bazar nas
calmas. Nas redes sociais é só
RIP, DEP, enfim, serão os dias do
fim? Sei lá, o facto é que estamos
todos preocupados com o
rumo que as coisas tomaram
e anda toda gente assustada
e em pânico. São várias as
"teses" que pululam pelas

redes sociais e a mais notável
foi uma carta cuja autoria é
atribuída aos médicos exigindo
o lockdown. Naturalmente, com
o sistema a colapsar, enchentes
nos hospitais, morte de gente
próxima, em especial da própria
classe dos médicos, claramente
ficaram assustados os senhores
responsáveis por nos salvar,
contudo, Garganta acha que
estes devem ser os últimos a
entrar em desespero, porque
são a nossa última esperança.
Um sorriso e um tratamento
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digno servirão para transmitir
confiança, conforto e esperança
de que tudo vai ficar bem,
mesmo que não fique. O texto
desesperado dos “doctors"
prontamente teve reacções nas
redes sociais e Garganta gosta
daquelas
que
desaprovam
medidas desesperadas do estilo
“lockdown”. “Bradas", quem é
que não sabe que boa parte do
cidadão moçambicano precisa
de sair à rua para alimentar a si
e aos seus, como ficar em casa
assim? Esquece o médico que

falou em nome da classe que ele
precisa de salário para continuar
a trabalhar e de medicamentos
para tratar os doentes. Alguém
anda a desinformar aos
moçambicanos,
dando-lhes
a entender que tudo vem de
donativos, esquece isso “Doc".
O que paga o seu salário são
os impostos colectados pelo
Estado e, para tal, alguma
dinâmica tem que continuar
a acontecer, a circulação de
bens e mercadorias não pode
parar, mesmo que em serviços
mínimos, as instituições devem
continuar a labutar, os serviços
públicos e privados devem
continuar a funcionar, ou o
“Doctor" irá comer ar quando
chegar a casa? Irá limpar
sozinho o hospital? Alguns,
para chegarem ao hospital,
dependem
de
transporte
público, ou melhor “chapa
100”. Nem todos têm um carro
com AC, portanto dá para ver
que isto é uma cadeia que está
toda ela interligada, e que não
há como “desligar” os serviços
mínimos, porque aí sim será
o caos. Haverá caos quando o
Dr. ficar sem salário, quando
as pessoas ficarem trancadas
dentro de uma casa, doentes
e com fome, sem nem um pão
para comer porque a mamã não
foi “gwevar” na estrada, quando
o Estado não tiver recursos para
prestar os serviços públicos,
aí sim estamos lixados.
Provavelmente
Garganta
não esteja aqui nas próximas
semanas, pode sucumbir à está
pandemia e o mesmo pode
acontecer com muitos outros.

Além disso, as autoridades
sudanesas esperam baixar a
inflação, actualmente superior
a 250%, para os 95% até o final
deste ano.
O Sudão, por outro lado,
alocou mais de 805 milhões de
euros para "consolidar a paz e o
processo de desenvolvimento das
regiões marginalizadas e afectadas
pelos conflitos", disse ainda o
ministro, citado no comunicado.
Mas não devemos prejudicar o
pão de quem ficará e terá que
dar continuidade a edificação
do país e da moçambicanidade.
Vamos,
sim,
fazer
LOCKDOWN, vamos fazer
Lockdown mental, vamos ser
mais educados, vamos educar,
porque mudar hábitos precisa
de paciência. Saia quando for
necessário. Se não tem nada
a fazer na rua, vá para casa
e fique lá, mas não podemos
parar, é preciso mudar o pneu
do carro em andamento, e como
Garganta sempre disse, o pânico
não nos ajudará.
*INAM e INGD, que dupla!*
Estamos,
outra
vez,
consternados,
porque,
infelizmente, há uma “frota”
de ciclones que gosta de usar
a nossa rota. Os malditos nem
portagem pagam! Desta vez foi
o tal de eloise. Causou danos
humanos e destruiu coisas que
levamos anos a construir. Mas
Garganta sabe que teria sido
bem pior se o Instituto Nacional
de Meteorologia e o Instituto
Nacional de Redução do Risco
de Desastres não estivessem
atentos a estes fenómenos. O
trabalho desta dupla permitenos jogar na antecipação,
reduzindo significativamente
o impacto que qualquer destas
intempéries teria se estivéssemos
desprevenidos. Por isso, um
abraço...eish, não nos podemos
abraçar agora...um “bem haja”
para a dupla e força a todos os
irmãos afectados!

