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Rico é todo e qualquer indivíduo que possui
dinheiro à fartura e não interessa como é que
chega a alcançar tal riqueza. Todavia, na interpretação popular, se bem que errada, os ricos,
na sua maioria, são simbolizados por barrigas
avantajadas, ou seja, são barrigudos.
Infelizmente, esta percepção está de tal modo
enraizada na nossa sociedade, que, nos dias de
hoje, algumas pessoas enveredam por artimanhas sujas, com o intuito de se tornarem barrigudas e ocupar lugares de destaque no nosso
seio.
Não, não estamos nem tão pouco contra os
barrigudos, sobretudo os de mérito próprio, que
são aqueles cujas fontes de enriquecimento são
limpas e claramente legais. Estamos contra os
chamados barrigudos das ocasiões calamitosas,
por serem esses que, sempre que eclode uma calamidade ou situação de emergência, e porque a
ocasião faz o gatuno, investigam e adoptam fórmulas maquiavélicas visando desviar os recursos
materiais ou nanceiros para saciar exclusivamente as suas panças e dos seus sequazes.
Assistimos a isso, por exemplo, no período da
guerra civil, dos 16 anos, em que camiões cheios
de vestuários e produtos alimentares destinados
aos deslocados de guerra eram despercebidamente desviados pelos gestores dos famosos Departamentos de Calamidades Naturais (DCN),
para abastecerem não só as suas cantinas, mas
também aos seus lacaios, remetendo os deslocados de guerra a uma situação de fome e penúria
severa, enquanto as barrigas dos infractores dilatavam, impunes, como um balão.
Assistimos também ao mesmo cenário naquele período inesquecível da seca prolongada
dos anos 1982-1984, altura em que a guerra de
desestabilização também estava no auge, provocando deslocados. Foi uma época em que
houve prática de cenas impiedosas, cometidas
pelos gestores dos centros de acomodação, que
nas suas estatísticas optavam por duplicar ou
triplicar o efectivo dos necessitados, com vista a
angariar mais donativos de forma a sobrar uma
fasquia para posterior saque.
Era assim que as barrigas de muitos funcionários do DCN cresciam e sempre cresciam, en-

quanto as costelas dos legítimos destinatários
dos donativos, apinhados em centros de acomodação, iam se contando a dedos, por conta
da subnutrição aguda, permitindo, desse modo,
que casse assim gravada na memória de gente
lúcida uma geração perniciosa, ou seja, a geração dos barrigudos da guerra dos 16 anos e da
fome de 1983.
Porém, os barrigudos não pararam por aí. A
pandemia do HIV e Sida fez outros barrigudos,
sobretudo em países do continente africano, de
que Moçambique faz parte. Assistimos à proliferação de ONGs em quase todo o país, instituições criadas sob o pretexto de abraçar uma justa
causa do combate ao HIV/Sida.
Os números de infectados pela pandemia
não paravam de crescer, ao mesmo tempo que
jorravam milhares de dólares norte-americanos,
alegadamente para o nanciamento de algumas
despesas, tais como a aquisição de fármacos, suplementos nutritivos, preservativos, realização
de seminários de capacitação, entre outras actividades de combate ao HIV/Sida, onde não faltavam almoços de luxo em hotéis de cinco estrelas,
além de chorudas ajudas de custos.
Eram momentos de verdadeiras festanças,
de gente que, trajada de calções e camisetas de
marca e com chapéus de cowboy, andava com
caderneta de cheques na cintura e prontos para
assinar. É o tempo em que várias pessoas se tornaram barrigudas à custa de uma pandemia que
muito rapidamente foi assaltada por interesses
obscuros, e eis que cou assim para trás mais
uma geração nojenta, conhecida como geração
dos barrigudos do HIV/Sida.
E por cumplicidade da natureza, não tardou
para que subitamente eclodissem outros infortúnios, tais como as cheias do ano 2000 e os diferentes tipos de ciclones, que também zeram
os seus barrigudos e quem nos garante que desta
vez não surgirão outros barrigudos por conta da
Covid-19 e da guerra de Cabo Delgado?
Este nosso pensamento surge também na sequência de notícias que nos chegam de outros
quadrantes do mundo, concretamente do Brasil,
onde indicam claramente que há alguns interesses obscuros por detrás da Covid-19, que, desde

HP 0R

Janeiro último, paralisou quase por completo o
mundo.
Segundo uma notícia veiculada pela RTP,
através do seu correspondente baseado no estado do Rio de Janeiro, alguns hospitais brasileiros
estão a registar como óbitos por Covid-19 pessoas que não morreram desta doença. Em causa
estão os subsídios dados pelo governo federal às
câmaras e aos governos estaduais por cada vítima do novo coronavírus.
E como há dinheiro a ganhar-se por cada óbito, os médicos estão a registar como óbitos por
Covid-19 mortes que não têm nada a ver com a
pandemia, forjando assim o número de vítimas
por coronavírus naquele país, refere o correspondente da RTP, numa reportagem que cita
uma fonte o cial como tendo con rmado que,
por cada vítima de Covid-19, os governos federais e as câmaras recebem uma verba.
Portanto, eis a novela do coronavírus no Brasil, país cujas estatísticas o colocam como um
dos mais afectado, depois dos Estados Unidos da
América, cando no ar várias perguntas: quantos países eventualmente não estarão a inventar
números de casos do novo coronavírus, será que
Brasil é, na verdade, o segundo país mais afectado pela Covid-19, será que as estatísticas que
diariamente per lam nos órgãos de comunicação social são mesmo áveis?
Sem pretendermos insinuar qualquer que seja
o comentário, mas porque perguntar não ofende,
cá entre nós, será que tudo está mesmo limpo?
São simplesmente questões que cam no ar e,
para o nosso caso em concreto, o apelo que vai
para as nossas autoridades é que nessa batalha
contra este inimigo invisível haja pro ssionalismo, transparência e, acima de tudo, honestidade.
Aconselhamos que nos abstenhamos de truques ou jogos sujos como aqueles que se reportam no Brasil. Somos da opinião de que é somente com uma postura ou conduta bastante
responsável de todos actores envolvidos nesta
guerra contra a pandemia que podemos evitar
que, no nal do combate, surja mais uma geração
nociva, nomeadamente a geração dos barrigudos
da Covid-19.
serodiotouo@gmail.com
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Ministra mostra pujança e in uência nos corredores da Frelimo
O marido é administrador, a lha é SG da OJM e o genro é presidente do CNJ
Começo de alianças para a sucessão de Filipe Nyusi?

N

atural do distrito
de Memba, na nortenha província de
Nampula, a actual
ministra do Trabalho e Segurança Social, antiga chefe da
Bancada Parlamentar da Frelimo na Assembleia da República e membro da Comissão
Política do partido dos camaradas, Margarida Adamugi Talapa tem vindo a revelar-se uma
mulher de grande in uência
nos corredores do partido no
poder. Nomeada em Janeiro
último ao cargo de ministra,
Talapa acaba de “mexer os pauzinhos” para colocar a sua lha
como secretária-geral (SG) da
Organização da Juventude Moçambicana (OJM).

Anchia Talapa, única lha de
Margarida Talapa, projectada
pela mãe para as lides da política activa, acaba de juntar-se a
uma constelação de membros

Margarida Adamugi Talapa, ministra do Trabalho e Segurança Social
aval da comissão política do partido, que instruiu o Conselho de
Jurisdição da OJM, liderado por

ilegal, bem como o facto de não
ser da competência do Secretariado da OJM indicar ou eleger
o secretário-geral, mas sim do
comité central daquele órgão.
Barulho à parte, a verdade é
que Achia Talapa, antiga secretária do pelouro das Finanças na
OJM, é desde semana passada líder do braço juvenil da Frelimo,
e reforçou o poder e a in uência
da sua família, que tem outros
dois nomes no poder.
Para além dela e da mãe, que é
ministra, o pai, Salvador Talapa,

tude (CNJ), uma organização
com fortes ligações ao partido
no poder e que deveria ser um
interlocutor válido da juventude
moçambicana.
Assim, os problemas, os anseios e desa os dos jovens cabem debaixo de um mesmo tecto, já que o casal Anchia Talapa
e Manuel Formiga lidera os dois
maiores movimentos juvenis, ligados ao partido no poder. Com
o controlo absoluto dos destinos
da juventude, Margarida Talapa
reforça sobremaneira o seu po-

Anchia Talapa, secretária-geral (SG) da Organização da Juventude Moçambicana (OJM)

da família que ocupam cargos
políticos no país e no partido no
poder.
Foi indicada a dedo, há dias,
por Mety Gondola, a quem substitui no cargo de secretário-geral
da OJM, decisão saída de uma
contestada e supostamente ilegal
sessão do secretariado do comité
central do braço juvenil do partido do batuque e maçaroca, havida recentemente em Nampula.
Ao que apurou o Dossiers &
Factos, a sua indicação teve o

João Macanga, um subordinado
de sua mãe, Margarida Talapa,
no Ministério do Trabalho e
Segurança Social, onde desempenha a função de inspector, a
pontapear os estatutos do órgão,
para acomodar a lha de uma
das mulheres mais in uentes na
Frelimo na actualidade.
O facto foi contestado por uma
carta enviada por alguns membros daquele órgão, que reivindicam o facto daquela sessão ser

Manuel Formiga, presidente do Conselho Nacional da Juventude (CNJ)

é administrador do distrito de
Rapale, na província de Nampula, e o marido, Manuel Formiga,
é o actual presidente do apagado
Conselho Nacional da Juven-

der dentro do Partido Frelimo.
Agora Talapa controla a OJM a
partir de casa

Os rumores sobre uma provável in uência de Margarida Talapa dentro do partido no poder e
nos meandros da OJM, em particular, datam desde a segunda
metade do mandato de Armando Guebuza, e mesmo depois da
sua queda, em 2015, a dama de
ferro de Nampula continuou a
ter poder sobre os dirigentes daquela organização.
Recorde-se que em Abril de
2015, dois meses depois da queda de Guebuza, nas vésperas do
Comité Central da Organização da Juventude Moçambicana
(OJM), alguns grupos ligados à
ala dos membros sem “grandes
apelidos” na “Jota” acabaram fazendo escapar na praça pública
que Armando Guebuza, antigo
Presidente da República e da
Frelimo; Filipe Paúnde, antigo
secretário-geral do partido; e
Margarida Talapa, então Chefe
da bancada parlamentar, controlavam a organização, promovendo casamentos entre os lhos,
para manterem a sua in uência.
Dos três, Margarida Talapa é
a única sobrevivente, depois de
Armando Guebuza, que controlava os destinos do partido até
início de 2015, ter sido forçado a
deixar a presidência do partido,
após uma pressão interna. Esse
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facto aconteceu um ano depois
que Filipe Paunde renunciou
ao cargo de secretário-geral do
partido, também depois de uma
grande pressão interna e externa.
Na altura, dizia-se nos corredores que a OJM havia se trans-

formado numa instituição de algumas famílias e era controlada
pela tríade Armando Guebuza,
Filipe Paúnde (então secretário-geral) e Margarida Talapa (então chefe da Bancada Parlamentar da Frelimo na AR).

Um dos exemplos claros da
sua in uência foi quando a referida tríade fez subir Pedro
Cossa ao cargo de secretário-geral da OJM, em Maio de
2013, afastando Basílio Muhate
do cargo, numa operação que

visava limpar vestígios de um
grupo que não prestava a devida
vassalagem.
Já com a vassalagem de Pedro
Cossa garantida, Anchia Talapa
ganhou mais poder no secretariado do órgão, facto que cou

evidente quando impôs que o
seu marido, Manuel Formiga,
se tornasse candidato do Conselho Nacional da Juventude pela
OJM, órgão que dirige de forma
danosa e quase que moribunda,
desde então.

XFHVVmR GH 1 XVL SRGH HV DU QD HTXDomR

Agora com a lha à frente
daquela organização, Margarida
Talapa tem o controlo da OJM
a partir de casa, numa altura em
que já estão a ser formadas algumas alianças no seio do partido
no poder, com os olhos postos na
sucessão de Filipe Nyusi, que por
força da lei, e se não for alterada a
Constituição, não pode concorrer
para um terceiro mandato.
De princípio, o poder devia ir
ao centro do país, contudo, certamente, Filipe Nyusi, que acaba de
premiar Margarida Talapa com
o cargo de ministra do Trabalho
e Segurança Social, pode estar

Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique

a preparar uma sucessão com
menos convulsões, controlando,
por essa via, a juventude, que nos
últimos anos tem vindo a reivindicar mais espaço e con ança em
cargos políticos.
Ao que se fala nos corredores,
a imposição de Anchia Talapa é
parte de uma estratégia para controlar alguns camaradas jovens,
tidos como uma ameaça pela liderança actual do partido, pela
sua frontalidade e forma como
abordam os assuntos, chegando
mesmo a questionar algumas decisões do topo, como aconteceu
no caso Samito.

Publicidade

Furo multifuncional bene cia
IDPtOLDV HP D D

C

erca de 100 famílias na província
de Gaza, concretamente no distrito
de Chibuto, localidade de Govanane, estão a bene ciar de
um furo multifuncional, onde
está montada uma estufa, que
se destaca pelo plantio da alface, couve, tomate, cebolinha,
alho e feijão.

A infra-estrutura tem uma
extensão total da área de produção de 1.700 metros quadrados e a actividade está inserida no âmbito da implantação
do Projecto de Recuperação a
Seca e Resiliência Agrícola, nanciado pelo Banco Africano
de Desenvolvimento (BAD).
Conta com um orçamento de

15 milhões de dólares e tem
um período de implementação de 5 anos (2018-2022).
O furo foi inaugurado por
Ana Comoane, ministra da
Administração Estatal e Função Pública, e a comunidade
deu a conhecer que já se faz
sentir o melhoramento da
dieta alimentar com a produção local e sem limitação
para o plantio de hortícolas.
Comoane desa ou a comunidade a usar a mão-de-obra
local como forma de redistribuir a renda e garantir a apropriação do empreendimento.
A governante exortou, também,
a comunidade a sustentabilidade e viabilidade do sistema,
através da gestão operacional
e de manutenção por parte dos
Comités Locais de Riscos de
Calamidade (CLGRC)

CENTRAL DE ATENDIMENTO
PETROMOC
800 005 177 // 82 311 7690 // 84 320 2779
email: cac@petromoc.co.mz
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“Podem reclamar e até denunciar, mas nada poderão fazer” - Klemens
Vedou o acesso ao riacho onde a população tirava água para o consumo

H

á um braço-de-ferro
entre a população
do bairro da Fronteira, na vila de
Namaacha, e a ex-ministra dos
Recursos Minerais e Energia Letícia Klemens, por esta última,
supostamente, ter usurpado 19
mil hectares de terra dos camponeses daquele bairro. Com
duas certidões diferentes, a visada adquiriu, de um casal, uma
vivenda implantada numa área
de 90 hectares a dois milhões
de meticais, mas supostamente usando das in uências que
goza, acabou ocupando 19 mil
hectares, arrancando terras que
antes eram usadas pelos camponeses para a prática da agricultura. Como se tal não bastasse,
vedou as ruas que davam acesso
ao riacho que garante o precioso
líquido àquela população.
D&F

Segundo os queixosos, o problema iniciou em Abril, quando
Klemens se mudou para aquele
bairro, onde reside actualmente, e aos poucos, usando de suas
in uências, foi ocupando terras
dos camponeses, sem a devida
compensação, totalizando, neste
momento, mais de 19 mil hectares, contra os 90 hectares que
adquiriu inicialmente do referido
casal.
Trata-se de um espaço aberto,

Letícia Klemens, ex-ministra dos Recursos Minerais e Energia
que dá acesso ao rio onde a população tira a água que alimenta
várias comunidades do distrito
de Namaacha. A referida área, há
várias décadas, foi ocupada por
alguns camponeses, para prática
da agricultura, uma das principais actividades naquele distrito.
No entanto, desde que a ex-ministra chegou, viram as suas culturas a serem varridas por tractores, que funcionam dia e noite
naquele espaço, sem nenhuma
explicação nem compensação.
São cerca de 19 famílias que
neste momento não sabem de
onde virá o seu sustento, pois

dependiam das machambas, ora
ocupadas pela antiga ministra,
para colocar comida na mesa e
garantir a educação dos seus
lhos.
Para além das 19 famílias
que perderam machambas, há
também duas residências que
estão prestes a ser demolidas ou
revertidas a favor de Letícia Klemens, porque se encontram dentro do espaço dos 90 hectares da
propriedade que adquiriu. Estes
tiveram sorte diferente, porque
Klemens e o casal que a vendeu
o espaço deram uma compensação para que fossem refazer a

sua vida num outro bairro, e já
deviam ter saído há muito tempo.
“Podem reclamar e até denunciar, mas nada poderão fazer…
sou o próprio partido”
A visada é ainda acusada de
arrogância e ameaças a quem
ouse reclamar algum direito sobre a terra agora usurpada. Tal
como fez saber a população, Letícia Klemens chega mesmo a
dizer que ninguém a pode fazer
mal, porque ela é o “próprio Partido Frelimo em pessoa, daí que
podem reclamar e até denunciar,

mas nada poderão fazer”.
Um dos sinais de sua in uência e poder sobre as autoridades
do bairro e do Governo naquele
distrito é que estas fazem ouvidos
de mercador sempre que a população reclama o seu espaço. A população não tem dúvidas de que
os seus líderes “foram corrompidos, porque sempre que há alguma reclamação, não é atendida”.
A população daquele bairro,
que é maioritariamente composta por pessoas da terceira idade e
que vive da agricultura, está agastada, porque não tem onde denunciar, nem quem possa ajudar,
visto que todas as autoridades do
bairro, o Governo do Distrito e o
Conselho Municipal da Vila de
Namaacha estão a favor de Klemens, dada as suas in uências
no partido e no governo de Filipe
Nyusi.
O régulo, segundo a população, está totalmente a favor da
ex-ministra, por isso tudo o que
acontece é com o consentimento
dele, que não se importa com o
sofrimento da população.
Desde que usurpou as machambas, a visada encheu a casa
de seguranças armados, que
ameaçam até crianças, quando
passam por ali, visto que até o
caminho ela fechou. A última
vez que uma criança passou por
ali foi dita que levaria um tiro,
porque ela tem arma e não quer
que ninguém use sua casa como
passagem.

XDV FHU LG HV PHVPR HVSDoR
A verdade é que o espaço que
ela comprou da antiga proprietária, Maria Isabel dos Santos Carneiro, casada com José de Sousa
Pinto, tem 90 hectares e um imóvel implantado numa área de noventa e cinco metros quadrados e
oito decímetros, porém, desde que
está em seu nome, o espaço automaticamente ganhou uma área de
dezanove mil e seiscentos e sessenta e oito (19 668) hectares.
Curiosamente, na certidão
que a população suspeita que seja
falsi cada, dada as in uências de
Letícia Klemens, as dimensões
das benfeitorias do casal vendedor, inicialmente declaradas,
agigantaram-se. Contrariamente
ao que vem escrito na certidão
original, na nova, vem vertido que

a residência principal, Tipo 3, está
implantada numa área de cento e
oitenta e dois (182,50) metros quadrados e cinquenta decímetros,
praticamente o dobro da primeira
área, e passa a incluir uma outra
casa anexa, Tipo 2, com cento e
trinta e dois metros quadrados e
trinta decímetros ((132,30), bem
como um armazém com cento e
seis metros quadrados e noventa
decímetros (106,90).
Para além de ter usurpado
hectares a mais, também se apropriou de duas residências localizadas naquele espaço, às quais até
cortou a corrente eléctrica, alegando que não quer nenhum o de
energia passando pelo seu quintal.
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Celeste Manhiça está naquele
bairro desde 1969, e não sabe o
que é viver num outro bairro que
não seja ali. Gerou seus lhos e
teve netos vivendo ali e dependendo da agricultura para sustentar a
família, mas, hoje, com a situação
com que se depara, não sabe mais
como será a vida.
A idosa disse que não quer
saber de indemnização ou algo
do género, a única coisa que quer
é a sua machamba, porque se ao
menos Letícia Klemens tivesse falado com a população antes, talvez
tivessem chegado a um consenso
amigável, mas do jeito como as
coisas andaram, não há mais espaço para negociações.
Visivelmente
emocionada,
contou o episódio que viveu quando foi noti cada para comparecer
no Tribunal, por ter ido à sua machamba, um dia depois de a visada
ter-se mudado para a residência
em causa.
“Fui noti cada, porque fui à
machamba enquanto esses homens dela já haviam iniciado
essa vedação, chegaram à minha
machamba e começaram a colocar pedras, e eu perguntei o que
se passava, disseram que estavam
a cumprir ordens e que eu devia
sair dali, eu recusei-me, logo de
seguida apareceu a Polícia com
noti cação e mandaram-me para
o Tribunal. Mas eu, velha assim,
precisavam chamar Polícia? Tenho força para criar resistência?
Só quero minha machamba e mais
nada”, reivindicou.
Klemens mandou tractores
“varrer” todas culturas nas machambas dos camponeses
O que mais tira o sono da idosa Celeste é o facto de não ter dito
à população para retirar suas plantações nas machambas, “de repente, só vimos tractores a limpar as
culturas. Sabem quanto gastei para
conseguir semear aquilo? E hoje
uma pessoa que não conheço, não
sei de onde vem, nem é da minha
idade, vem meter tractor e varrer
minhas coisas, devia pelo menos
ter respeito pela idade”, lamentou.
Ademais, a fonte denuncia um
suposto plano desenhado pelas
autoridades locais, daí terem recusado que as comunidades camponesas daquele distrito regularizassem a ocupação dos seus espaços,
ignorando o comando do Presidente da República, Filipe Nyusi,
que, no seu primeiro mandato,
teve como uma das suas bandeiras
a “Campanha Terra Segura”, que
reconhece a ocupação de boa fé.
“Quando houve aquela campanha de regularização dos espaços, regularizei o meu espaço,
onde tenho a casa, mas quanto

às machambas, eles disseram que
não regularizavam. A nal era
porque queriam mandar-nos esta
‘menina’ para vir nos bagunçar
aqui?”, lamenta.
Idalina Matsinhe é outra afectada. Mãe de cinco lhos, dependia da machamba para sustentar
sua família, desde 1969. Não sabe
o que irá fazer de agora em diante.
“Se pelo menos tivessem nos
avisado que um dia isto poderia
acontecer, seria melhor, mas só
acordamos e já estavam a limpar
nossas machambas, e proíbem-nos de passar para o outro lado,
daqui a pouco até ir ao rio tirar água não nos vão permitir”,
sublinha.
Assuntos de Namaacha resolvidos no Tribunal da Cidade de
Maputo
Vicente Massango é proprietário de uma residência dentro
do espaço usurpado por Letícia
Klemens, e inclusive sofreu corte
de energia, porque o o que transportava energia para a sua casa
passava do quintal da ex-ministra.
Sem ter oferecido resistência

go, simplesmente foi submeter a
queixa ao Tribunal, na cidade de
Maputo, e neste momento estamos à espera da resposta. Cortou
a energia na minha casa já há três
meses”, explicou.
A casa onde vive Massango foi
doada por um guarda-fronteira, e
de lá para cá nunca teve problemas. “Ela foi denunciar-me no
Tribunal, sem antes falar comigo e
ouvir a minha reacção. Eu fui para
lá e deram-me prazo de 20 dias
para a resposta nal”.
Chefe do quarteirão não conhece “essa senhora”
O chefe do quarteirão “D”, do
bairro da Fronteira, André Vilanculos, explicou que também não
conhece Letícia Klemens. Quando
chegou ao bairro, não foi apresentada às autoridades de base, por
isso o que ela está a fazer não está
em conformidade com a lei.
“Como chefe do quarteirão,
tentei intervir, indo ao município,
mas não tive nenhuma resposta,
disseram-me que devia ir ao Tribunal da Cidade de Maputo, que
está a tratar desse assunto. A po-

reunião que tivemos na passada
terça-feira, ela disse que deu prazo até dia 30 de Junho para que
ninguém mais entrasse nessas machambas, e essas pessoas têm suas
plantações lá, mas já não podem
entrar, e diz que avisou, mas pergunta é: ‘a quem avisou?’, porque
as estruturas do bairro não tem
conhecimento. Eu, como chefe do
quarteirão, não a conheço, quando
pedi para a senhora se identi car e
dizer de onde vem, o régulo começou a defendê-la, disse que não havia necessidade, isso signi ca que
o régulo está do lado da senhora”.
Confrontado pelo Dossiers &
Factos, o régulo Filimone Machalela disse que o Conselho Municipal e as autoridades locais estão a
trabalhar no caso, e que a visada
disse simplesmente que queria vedar a sua propriedade para evitar a
entrada de ladrões.
“O Conselho Municipal ainda
vai fazer levantamento do espaço,
para saber se o espaço onde se encontra riacho lhe pertence ou não,
e isso poderá ser feito ainda esses
dias. Eu pedi para levar técnicos
do Governo e as estruturas locais
também para fazerem o acompanhamento, para comprovarmos
tudo juntos. Ela disse que as machambas são dela, se a população
quiser usar deve pedir permissão a
ela para usar e ela não vai negar”,
sustentou.
Klemens desdramatiza e coloca
a culpa na população

nem algo parecido, Massango recebeu noti cação para ir ao Tribunal, onde lhe deram um prazo de
20 dias para saber da resposta do
Tribunal.
“Estou naquela casa desde
1970, mas ela chegou e disse que
o espaço é dela. Nem falou comi-

pulação está a sofrer, as pessoas
perderam suas machambas, não
se sabe como vão viver agora, e
ninguém as defende”, disse.
Vilanculos acrescentou que o
régulo não está a favor da população, trabalha simplesmente para
o bem de Letícia Klemens. “Na

A nossa Reportagem foi à casa
da Letícia Klemens. No portão, a
nossa equipa foi recebida por um
segurança que levou o recado para
a visada. A resposta só veio 30 minutos depois, quando o segurança
veio e orientou a nossa equipa de
reportagem para entrar.
Klemens jura de pés juntos
que o espaço é dela. “Comecei a
tratar a papelada para comprar
este espaço em 2010, e em 2013
tive meu Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT). O
espaço pertence-me, não usur-

pei, tenho todos os comprovativos
deste espaço, as pessoas estão a reclamar algo que não lhes pertence,
e elas sabem disso”, explicou.
Klemens acusa a população
de estar a levantar reclamações
porque queria que ela a tivesse
indemnizado pelas machambas.
“Queriam dinheiro, mas eu não
tenho dinheiro para pagar a todos
esses. Este espaço é meu, comprei
com fundos que juntei como empresária, não tem nada a ver com
o facto de ter sido ministra”.
Quanto às ameaças, a visada
nega tudo e garante que está sempre aberta a conversar com a população, “em nenhum momento
ameacei, nunca disse que eu sou
Frelimo, não uso minha in uência, nem mesmo nas las, como
vou usar aqui? Além disso, já não
sou ministra. Preservo muito a
minha imagem e o que a população daqui está a fazer é tentar
sujar a minha imagem, quem me
conhece sabe como sou, não sou
nada disso que estão a dizer”.
“Abri caminho para a passagem da população, deixei algumas pessoas usarem meu espaço
lá atrás, para fazer suas hortas, e
ainda z um furo particular para
provar que não estou a lutar com
ninguém, eles continuam a usar a
água do rio e eu uso o meu furo,
ocupei um espaço que me pertence e que paguei com minhas poupanças”, sustentou.
As residências que sofreram
corte de energia, segundo Klemens, há anos que usavam energia ilegal, “estão em dívida com a
EDM, por isso a empresa cortou
sua energia, mas como coincidiu
num dia em que o engenheiro estava aqui na minha casa, logo pensaram que eu é que mandei cortar”.
Município favorece Letícia
Klemens
O Conselho Municipal da Vila
de Namaacha, através de Adriano
Guambe, técnico de Urbanização
da Vila de Namaacha, saiu em defesa de Letícia Klemens e diz que
não entende o motivo da reclamação da população, porque, desde
sempre (embora alguns tenham
ocupado machambas desde o tempo colonial), souberam que aquele
espaço tinha dono.
“Estamos sempre a dizer à população para não se agitar, porque
aquele espaço é dela, e ela não vedou a passagem, nem o rio, a única
coisa que está a fazer é o uso do espaço que é dela por direito, segundo os comprovativos de compra e
venda que nós temos”, disse, sem
dar mais detalhes, assumindo que
naquele município a terra se vende
e compra-se na total normalidade
e ao arrepio da lei.
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Xintavana: a história de um lho gay (20)
D&F

Cláudio regressou para o então actual domicílio, triste e derrotado, por uma vez mais ouvir
da boca do próprio pai palavras
que cortam o coração ao meio.
Ao chegar, Rob estava descansando, e de imediato testemunhou no rosto da Cleya alguns
sinais de tristeza.
- O que se passa? Perguntou
Rob.
- Penso que já imaginas. Respondeu Cláudio.
- Haaam, só pode ser “obra”
do seu pai. Retrucou Rob.
- Estás certo, ele me humilhou, a rmando que jamais sustentaria faculdade para um lho
gay, maricas e endemoniado.
- Aye? Senhor Baião teve a
coragem de proferir essas palavras? Isso é violência psicológica, e lembre se que daquela vez
querias o processar em sede de
justiça, porém optaste por perdoá-lo. Volte a fazer o mesmo, e
desta vez sem perdão, não achas
querida?
- Deixe estar meu bem, aquele é meu pai, um dia, sozinho,
irá retratar-se. Agora, e daqui
para frente, preocupo-me pela
minha faculdade. Já agora, vou
ligando para uma amiga e colega para saber se a lista da minha
turma já está disponível na vitrina ou não.
Minutos depois, após a conrmação da amiga e colega,
Cláudio é informado que as listas já se encontravam disponíveis e que as aulas terão início
no dia quatro.
Enquanto isso, Jerson não
para de conquistar a empregada
Sheila, ele desvaloriza a orientação sexual da mesma; para si, o
lesbianismo dela deve ser pura
omissão da verdade sexual.
Após dar o banho à pequena Marlizia, a Sheila entra na
fase das limpezas. Ao chegar
no quarto de Jerson, ele estava
descamisado, como forma de
chamar atenção da moça, que se
desculpou pelo sucedido, por ter
se introduzido no quarto precisamente numa altura em que o

Mateus Licusse | mlicusse@gmail.com

jovem estava assim.
A Sheila recuou, Jerson pegou-lhe pela mão, beijou-a à
força; ela não quis e empurrou-o, como forma de se desfazer
da tentação. Jerson quis repetir
a apólice, mas Sheila saiu do
quarto, como forma de se desfazer do assunto.
O tempo vai passando, o pai
da pequena Marlizia dirigiu-se
ao dr. Mukhamuza, curandeiro que tempos atrás havia feitos trabalhos de curandeirismo
para devolver a masculinidade
de Cláudio, o que, sem sucesso,
não chega a acontecer.
Chegado nesta clínica tradicional, o Sr Baião, antes de se inPublicidade

troduzir no interior da palhota,
devia, por regra, tirar os sapatos.
Expôs a sua preocupação:
- Dr. Mukhamuza, acabo de
ter uma menina, mas receio que
possa ter o espírito de homossexualidade, como o meu primeiro lho, isso me deixa deveras
preocupado, razão pela qual venho a esta consulta.
O dr. Mukhamuza pegou nos
adivinhos, juntou-os entre as
mãos, agitou-os e de seguida espalhou-os no chão. A conclusão
foi de que a Marlizia jamais seria
dominada pelo mau espírito da
homossexualidade, e que a situação do Cláudio ainda está em
tratamento, pois o remédio que

havia receitado para ser aplicado na roupa dele ainda surtirá
efeito, é um processo. Venha
sempre às consultas. A rmou o
dr. Mukhamuza.
Doutro lado, na noite calma e
serena, Cláudio e Rob estão assistindo a novela “Lá Corazón
Del Fuego", cujo capítulo do dia
retrata um passado-recente e
triste do Cláudio, da rejeição do
pai, em sustentar os seus estudos
universitários.
Enquanto assistiam, eis que o
clima começou a rolar. No meio
do romance, o celular do Rob
toca.
Saiba no próximo capítulo o
que aconteceu.
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O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano está a divulgar estratégia
para o retorno às aulas, centrada na criação de
condições de higienização e distanciamento
social entre estudantes, professores e o pessoal
de apoio, bem como a exigência para adopção
de medidas de protecção através do uso da
máscara e lavagem das mãos.
Paralelamente às medidas de prevenção
da covid-19, o Ministério que dirige o sector
da educação tem estado a chamar atenção
para necessidade de adopção de aulas de tipo
revisão, visando consolidar a retenção ou assimilação de conteúdos leccionados via chas
e outras formas, na altura concebidas, para
manter os alunos em contacto permanente
com a escola e respectivos professores.
Até aqui, tudo ligeiramente ainda nos caris, porém, há que ter em conta que os alunos
nunca tiveram chas como material auto-instrucional, para uma aprendizagem efectiva,
mas sim apenas para responderem às questões de veri cação de compreensão, estando
todo o aluno dotado de conhecimentos bem
dispersos e inconsistentes, urge recomendar a
observância de dois tipos de aulas, nomeadamente: sistematização, visando dar corpo ou
forma ao conhecimento adquirido pelos alunos, através da auto-aprendizagem e consolidação, visando veri car o nível de assimilação.
O Ministério tem estado a esquecer que,
em período de emergência, o retorno às aulas
vai implicar a redução da composição das turmas para permitir o distanciamento. As que
antes eram compostas por 60 alunos serão
decompostas em 3 turmas cada, para além de
outras turmas cujos efectivos eram acima de
cem alunos, o que vai exigir a contratação de
mais professores para integrarem o subsistema de educação.
Também vai implicar novos horários,

Fernando Benzane
novas infra-estruturas ou multiplicação de
turmas ao relento a todos os níveis, e outros
materiais necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Será indispensável que o Ministério do sector multiplique esforços para
que a aprendizagem seja qualitativamente
signi cativa. É urgente que se pense evidentemente em medidas que alguns nós de estrangulamento possam inviabilizar o retorno
às aulas.
É necessário provar que é de boa vontade que se pensou na retoma de aulas, criando
condições indispensáveis ao decurso normal
de aprendizagem. Que se de na desde já as
condições de trabalho em todas as escolas,
cujas turmas vão se multiplicar em consequência da nova composição destas, imposta
pela situação de emergência, provocada pela
covid-19. Não vejo nenhum professor que suportava 90 alunos por turma, a aceitar aturar
tantas turmas resultantes da segregação das
anteriores, para tantas quantas dessa divisão
resultarem.
Nem vejo dia solar para comportar um
horário que se ajuste a nova estrutura da organização para funcionamento de escolas. A
educação é o sector sensível, que mexendo
algo pode provocar a mexida de um pouco
de tudo. Manter a composição de turmas não
haverá condições para se evitar a multiplicação de infecções por covid-19, que os actuais
números já nos tiram sono, embora alguns
moçambicanos não colaboram nos esforços
do Governo, para que a situação se reverta.
No espírito de conviver com a pandemia,
alguns países ousaram experimentar retomar
o decurso normal da vida, incluindo actividades laborais e aulas em todas as escolas e
universidades, para mostrar que a decisão tomada não passava de precipitação, porque as
condições não tinham sido su cientes para se

evitar a contaminação, o que se viu foi que os
números subiram de forma astronómica.
A nova vaga de infecções obrigou os governos, que se tinham precipitado, a marcarem um passo a retaguarda, decretando novo
estado de emergência. Como foram os casos
de África do Sul e China. Nós também precisamos de tomar decisões consistentes, para
que não nos arrependamos das consequências seguintes. Muitos encarregados de educação são reticentes quanto ao retorno de seus
educandos às aulas.
Outros há, que dizem de boca cheia “antes
burro, meu lho, que morrer vítima de coronavírus na escola”. Estas pessoas têm que ser
preparadas psicologicamente, ainda havendo
tempo, para que não inviabilizem a formação
de seus educandos, a bem do país e do futuro
dos mesmos. Por isso, o pensar em retomar as
actividades do processo de ensino-aprendizagem é um desa o para o sector. Pois, para
além da gestão dos efectivos que eram das
escolas públicas, o Ministério terá pela frente a missão de arbitrar o enquadramento de
crianças cujos pais já não estão em condições
de continuar a pagar mensalidades nas escolas privadas, por terem perdido emprego por
conta do estado de emergência, e não serão
em número reduzido.
Que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano melhore as orientações
sobre o como as escolas ou as direcções irão
funcionar, sem deixarem alguns alunos sem
direito de aprender, bem com para se evitar
que cada escola, cada distrito ou província,
faça suas interpretações das estratégias. Os
horários podem ser concebidos em função
de cada escola, mas a carga horária de cada
disciplina e para cada professor impõem uma
revisão geral por parte do órgão gestor do ensino, sob risco de tudo ser feito apenas para

se justi car que o ano escolar não foi nulo,
mas sem espelhar os objectivos inicialmente
concebidos.
É importante que tudo seja feito sob controlo e com cuidado necessário, para que o
propósito não caia em descrédito e toda liderança seja tida como de sabotadores, com
consequências extremamente graves. Há
muito que se fazer antes do reinício das aulas.
A consciencialização de pais e/ou encarregados de educação, a sensibilização de alunos e
professores, para que compreendam a necessidade de evitarem que a covid-19 hipoteque
o futuro da nação e de toda uma sociedade.
Por quê sensibilizar professores? É porque
o medo tomou conta de toda a gente e a título
de exemplo, durante a vigência do estado de
emergência, o Ministério emanou uma ordem na qual determinava que as escolas não
deviam ser abandonadas, o mesmo que dizer,
não deviam car sem ninguém, as direcções
das escolas deviam conceber uma escala para
intercalar a presença de professores e pessoal
de apoio nas escolas, esta orientação ou decisão não caiu bem aos ouvidos dos professores,
e muitos debates se levantaram na tentativa
de resistir e repudiar a decisão, como se o Ministério tivesse intenção propositada de ver os
professores infectados.
Em coordenação com o Ministério da
Saúde, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano devia promover campanha
de testagem a todos os alunos, os professores
e ao pessoal de apoio, para se ter a certeza do
estágio de cada interveniente no processo de
ensino-aprendizagem, porque falar em distanciamento, o professor vai precisar de corrigir exercícios durante as aulas. A interacção
aluno-professor em sala de aula é indispensável para uma boa aprendizagem e para tornar
o ensino efectivamente de qualidade.
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A apropriação nacional é como responsabilidade: não se delega!
Apanhados em contrapé com a violência
dos insurgentes em Cabo Delgado, levamos
cerca de um ano para reagir com robustez aos
ataques. Minimizamos o “inimigo”, mas também relaxamos na preparação combativa, e
nunca fomos capazes de completar a Reforma
do Sector da Defesa e Segurança indicados com
os acordos de Roma em 1992. Actualmente, a
nossa reacção está longe da esperada, de notar
que ainda persistem di culdades de manter o
terreno ganho contra os insurgentes, que de
tempos em tempos lançam contra ofensivas ou
atacam nos locais de onde foram expulsos com
as ofensivas das FDS.
A nossa resposta ainda apresenta muitas
lacunas, e uma das mais importantes é a de ciente apropriação Nacional do processo. Recorde-se que apropriação começa com alocação
de recursos próprios, para além de plani cação
e respostas próprias ao con ito e seus efeitos
colaterais. Lançamos operativos no terreno, no
mar de di culdades logísticas, e reclamamos
apoio dos nossos parceiros; aceitamos apoio
dos nossos parceiros sem termos a capacidade
de absorção, e ao invés de criar valor acrescentado, criamos discrepâncias como falta de coordenação, dependência de apoio externo em
momentos cruciais. Mas, ainda não capitalizamos o apoio para que se cumpra a máxima chinesa: “Não ofereça o peixe, ensine a pescar”. Da
altura dos primeiros ataques até este momento,
já deveríamos ter um mínimo de operativos especiais e capazes de acrescer um grande valor
nas operações das FDS. A assessoria externa
deveria ter sido estrategicamente distribuída:
selecção e preparação especial de efectivos das
FDS à luz do tipo de con ito e assessoria operativa no terreno de operações.
Há outras capitalizações que poderiam e
devem ser feitas. Temos faculdades/institutos
e estudantes de engenharia informática que
dia-a-dia lançam aplicativos de toda natureza,
e que contribuem grandemente em outros sectores da economia. Poderíamos e devemos incentivar que a tecnologia abranja a elevação da
capacidade operativa das FDS, neste momento
em que a arte de fazer guerra incorpora muito
da tecnologia de informação.
Os sites de Defesa Internacional enaltecem
as qualidades de meios adquiridos por Mo-

Por Salomão Tirço Mungoi mungoi440@hotmail.com
çambique sobretudo na área da Marinha de
Guerra. Alias, membros seniores do governo já
destacaram a qualidade dos mesmos meios em
encerramentos de cursos de operadores. O que
di culta a maximização dos tais meios? A questão das dívidas ocultas? Já tinha dito antes que
tudo o que deveríamos saber é que os meios adquiridos não teem volta porque meios militare
não irão a leilão civil. Mais ainda, não obstante
questões de irregularidade de aquisição, nós
precisamos dos mesmos e devíamos explorá-los
do que sofrer prejuízo duplo: custos de armazenamento/estacionamento e custos de insucesso
no teatro das operações contra insurgência e
mesmo contra a exploração ilegal de recursos,
sobretudo os marinhos, através da chamada
Pesca Ilegal e Não Regulamentada.
Urge, por isso, fazer o censo dos meios
com observância ao sigilo correspondente, orçamentar a sua operacionalização e colocá-los
a disposição das FDS. Apropriação nacional
implica sobretudo a não dependência, o controlo do processo desde a plani cação e até
a execução, incluindo os efeitos secundários.
Os recursos podem ser escassos, mas isso não
nos isenta de responsabilidades de Defesa e
Segurança e sociais sobre a nossa população.
Portanto, tenhamos em mente que os nossos
problemas resolvemos, e como tal devemos
dedicar inteligência, recursos e tempo para os
resolver. Temos dé ce? Priorizamos e fazemos
de forma gradual. Temos os parceiros? Desde
que sua ajuda não condicione as nossas visões,
convicções sobre a melhor solução para os nossos desa os.
Na ausência de informação correcta e atempada, a desinformação se torna a informação!
Mais uma vez, somente depois de cerca
de dois anos de violência em Cabo Delgado,
a informação o cial começa a uir com regularidade. Ao longo dos tempos passados, foi
consumida informação não o cial, através de
redes sociais. Infelizmente, muita da informação veiculada vinha viciada com o interesse ou
falta de factos dos emissores, incluindo a própria insurgência. Fontes externas escreveram e
lançaram artigos sobre o que se passava ou se
passa em Cabo Delgado, citando fontes e apresentando estatísticas contraditórias. Porém, na
ausência de informação o cial não havia/há
como contrariá-los. Aliás, a Ordem dos Advogados notou, recentemente, a importância de

informação correcta e atempada. Só a título de
exemplo, as Nações Unidas (ONU) falam do
con ito ter ceifado a vida de 1100 pessoas, das
quais 700 civis. Se depreende deste dado que as
FDS perderam cerca de 400 elementos no conito. Será que as FDS já perderam cerca de um
batalhão na luta contra os insurgentes? Quando
se fala de civis, incluem os chamados insurgentes ou somente outras vítimas? Dos deslocados,
há igualmente números contraditórios. Ora, estes números são fundamentais porque in uenciam a imagem das FDS e do Governo perante
a população e o Mundo, incluindo parceiros.
A questão mais importante, porém, é que estes
dados/números são a base para o desenho de
todo tipo de respostas, porque permitem uma
plani cação contextualizada, inclusive para dar
resposta a danos colaterais do con ito armado. Instituições da ONU, como a Organização
Internacional da Migração-OIM, Programa
Mundial para Alimentação PMA, e instituições
nacionais como a INGC, INAS dependem de
uma informação correcta para em paralelo às
operações das FDS cuidar de questões humanitárias, resultantes da deslocação das populações
e destruição de infra-estruturas.
No presente, o quadro do con ito em Cabo
Delgado é pintado por mãos alheias às autoridades governamentais. É produto de informações soltas, estatísticas contraditórias, causas
presumidas, soluções propostas generalizadas
e copiadas de outros contextos, diagnóstico incompleto da situação. É sobre este quadro que
as várias instituições tentam mitigar os efeitos
do con ito.
Urge, portanto, uma recolha minuciosa de
dados sobre o con ito e a coordenação entre os
vários actores, incluindo pesquisadores, jornalistas, funcionários públicos, líderes religiosos
e tradicionais. Até podemos não publicar esta
informação, mas se ela existir e servir os diversos actores com papéis especí cos por jogar no
terreno, será garantia de que o con ito e os desa os por este criados serão ultrapassados.
Na ausência de estudos sobre certas matérias, qualquer opinião é uma autoridade!
Ao longo dos cerca de 2 anos e meio do
con ito, fui acompanhado as diferentes análises da situação. Uma análise feita em estudos,
entrevistas a especialistas em insurgência e
governação, para citar alguns exemplos. Facto
curioso é que muitas destas análises e entrevis-

tas vieram de centros ou especialistas/jornalistas estrangeiros e, regra geral, minimizam ou
ignoram a presença dos projectos de exploração de gás como factor signi cativo do con ito
em Cabo Delgado. Aliás, aliada ao Gás, se menosprezam a natureza externa do con ito e se
enaltece questões religiosas, socioeconómicas
da região, a corrupção de funcionários públicos
e mais recentemente se atribui a culpa aos elementos de trá co de droga.
Infelizmente, similar a questão de falta de
informações o ciais sobre o con ito, a falta
de estudos extensivos e feitos por especialistas
Moçambicanos das diversas áreas, facilita a percepção de um con ito completamente interno
e, portanto, com soluções internas. A questão é
que mesmo que se aponte a Droga como causa, por exemplo, é preciso compreender que o
trá co não é feito por redes necessariamente
Moçambicanas e nem sempre as operações
destas redes são do consentimento do Governo. Aliás, o crime organizado é assim chamado
por se organizar para contrapor as autoridades
de qualquer país. Sobre a corrupção já se falou
muito, e da sua ligação com a ajuda externa e
igualmente em mega projectos, e nos meandros
da Lei, me parece que o corruptor é tanto culpado quanto o corrupto. Urge, então, entender
todos os elementos do con ito e, mais uma vez,
somente os Moçambicanos estão em condições
de fazer leituras correctas da situação em Cabo
Delgado. Temos capacidades no Centro de Estudos Estratégicos, na própria IESE, nas diversas instituições de ensino, incluindo de Ensino
Policial e Militar, no seio dos medias e da academia em geral, de fazer levantamentos e estudos
detalhados sobre a situação e produzir bases
para intervenções fundadas. Há sim factores
externos, e os nossos amigos ligados a estes factores nunca se irão denunciar, fazendo estudos
que os apontem o dedo. Não se pode minimizar as capacidades de imaginação de qualquer
Empreendimento para aumentar os lucros, e as
Companhias envolvidas na produção de Gás
não são uma excepção. Que sejam apuradas todas as causas externas e se o conveniente é fazê-lo de forma sigilosa, que seja! É para isso que
temos os Serviços de Informação e Segurança
do Estado, cuja importância não é fazer publicações, mas fornecer informações correctas e
atempadas para a Segurança do Estado, no caso
de Cabo Delgado beliscada pela insurgência.
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As acções protagonizadas pela edilidade de Maputo, nos últimos dias, com
o intuito de resgatar, para os níveis aceitáveis, o brilho da cidade, outrora apelidada Cidade das Acácias, têm revelado,
sem sombra de dúvida, quão é possível
erradicar qualquer mal passível de atentar contra a postura municipal, quando
a vontade de trabalhar para um bem
comum posiciona-se na linha da frente.
Não é para menos, em momentos
atípicos, onde os efeitos da crise pandémica colocam grande parte das autoridades e maior parte dos citadinos da
grande Maputo em alvoroço, suplicando por um milagre de divino, que possa,
de uma vez por todas, travar o ímpeto da
propagação da COVID-19, o Conselho
Autárquico de Maputo está a marchar,
“agressivamente”, rumo ao cumprimento dos objectivos pré-estabelecidos.
Sem abdicar do imperativo nacional,
quiçá global, concernente ao controlo
do contágio e propagação da pandemia,
paralelamente, a edilidade enveredou
pelas acções que, igualmente, tendem
a responder ao manifesto eleitoral, lançado pelo então candidato e actual edil,
o economista Eneas da Conceição Comiche, e os seus pares, cujas ideias gravitavam em torno do famoso TXUNA
Maputo, qualquer coisa como organizar
Maputo, referindo-se à cidade capital.
Para a surpresa de uns e con rmação das expectativas dos demais, a liderança máxima da estrutura autárquica
de Maputo não se fez de rogada, pôs a
“mão na massa”, como se diz na gíria, e
concentrou suas forças para as chamadas zonas críticas que, pelo que se per-

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

cebe, são as que ofuscavam a imagem
da cidade capital. Um trabalho árduo e
complexo, pois, mais do que lidar com
a vontade de colocar, de forma prática, o sonho de levar a cidade a outros
patamares, é prudente ter presente, as
diferentes sensibilidades, a vários níveis, que se sentirão beliscadas com esta
iniciativa.
Enquanto parte da sociedade, de
forma descompassada, caminha de
lamúrias em lamúrias, em torno das
estratégias adequadas que a autarquia
devia adoptar para o seu “plano faxineiro”, investidas sem tréguas, levadas
a cabo pelo “braço armado” da edilidade, são operacionalizadas, deixando na
rua da amargura todo cidadão pacato e
seus dependentes que tinham nos passeios de Maputo, a sua fonte para o seu
“ganha-pão”.
Um golpe duro, visto que, aquando
do “assalto” aos vendedores informais,
na baixa da cidade e nas margens da
praia da Costa do Sol, uma corrente de
opinião considerara estas acções como
o ponto de iceberg. No entanto, dos
relatos subsequentes, ressalta a ideia
de que, quem assim pensou, implicitamente, exteriorizava o prenúncio de
uma enfermidade que lentamente ia
lhe corroendo o organismo, sem no mínimo lhe dar espaço para pensar num
possível antídoto.
Pois, numa clara vontade de dar um
“basta” à informalidade nas esquinas de
Maputo e repor a ordem, as autoridades
municipais escalaram a zona considerada bastião da informalidade, o temido
mercado negro de Estrela Vermelha e

de lá, não tardaram chegar, através das
inevitáveis redes sociais, informações
dando conta da implantação de uma
nova ordem naquele espaço público.
Embora admita que o esforço cirúrgico da entidade que superintende a cidade capital terá um revés incalculável
na economia familiar de muitos concidadãos nossos, abraço, sem nenhum remorso, a ideia dos que defendem que as
investidas do Conselho Municipal são
oportunas e necessárias, pecando por
serem tardias, visto que, mais do que
atender os interesses individuais, que
por sinal, contrastam com a postura que
se recomenda para a boa mobilidade no
seio da cidade, é fundamental que nas
actuações da edilidade, as vontades e
anseios da maioria prevaleçam, sempre
que a situação, assim, o justi car.
Por outro lado, a par das investidas
municipais, creio que é chegada a hora
de consciencializar a todos os munícipes, com vista a perceberem que oferecer um ambiente prazeroso e longe das
amarras da informalidade aos visitantes
deve constituir uma regra e não excepção. De igual modo, é meu entendimento que o esforço que agora se veri ca
para a retirada dos vendedores informais só será mais consistente, duradouro e com valor acrescido, quando abraçado, não só pelos actuais dirigentes
municipais, mas sim por todas as forças
vivas da comunidade circunvizinha.
Se é verdade que o resgate, incondicional, da cidade capital deve ser a palavra de ordem, não é menos verdade
que, para o tão almejado sucesso com
esta marcha, é imprescindível a árdua
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tarefa de tornar as actuais “vítimas” das
medidas da edilidade, em principais actores da implementação do projecto em
voga, o TXUNA Maputo, elaborando
um plano através do qual será acomodada maior parte das preocupações que
não contrariam os objectivos do Plano
Marshall das autoridades, o que pode
desenvolver nestes, o sentido de pertença em torno do projecto.
Em tempos idos, parte dos informais de hoje vinham praticando as suas
actividades em espaços o cialmente
reconhecidos para o efeito, mas com o
escoar do tempo foram, implicitamente,
“formalizados” fora dos mesmos, com
particular destaque nas esquinas da cidade, através de cobrança de taxas por
quem de direito.
Por forma a dar consistência às medidas recentemente tomadas e operacionalizadas pela edilidade, nesta nova
vaga da arrumação da casa, urge criarem-se mecanismos que desencorajam
o abandono dos lugares previamente
concebidos para o comércio e redobrar
as acções de vigilância, acompanhadas
por sanções severas aos prevaricadores.
A nal de contas, mais do que uma concepção inteligente, a vida dos projectos
vale mais pelo grau e qualidade da sua
implementação.
Avante senhor presidente e sua equipa, consciente de que a salvaguarda do
futuro dos comerciantes deve merecer
a sua especial atenção, principalmente
na actual época, marcada pela vigência
do Estado de Emergência, na qual a luta
pela busca de pão con itua com o cumprimento das medidas sanitárias.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Público Internacional Nº 39000141/CP/01/MIREME
Marcação dos Produtos Petrolíferos
O Ministério dos Recursos Minerais e Energia pretende contratar uma entidade/ rma, nacional ou estrangeira, para prestação de serviços de
marcação de combustíveis nos terminais de recepção de combustíveis, localizados em Maputo, Beira, Nacala, Pemba e Quelimane, bem como a
realização de testes em instalações petrolíferas, para o controlo da qualidade dos combustíveis.
Os serviços de marcação de combustível têm em vista o alcance dos seguintes objectivos:
Eliminar os níveis de contrabando decorrente da introdução no consumo interno de combustíveis em regime de trânsito para os países vizinhos;
Eliminar os níveis de adulteração dos combustíveis por forma a assegurar que os consumidores tenham acesso a um produto com a qualidade
esperada e ável, evitando-se deste modo o desgaste acelerado dos equipamentos e poluição do meio ambiente;
Assegurar uma concorrência justa entre os diferentes operadores da cadeia de importação e comercialização de combustíveis líquidos em
Mocambique; e,
Assegurar e ciência e e cácia no controlo scal e na cobrança de impostos e taxas dos terminais de recepção aos postos de venda a retalho
(bombas de combustível).
As entidades/ rmas interessadas poderão concorrer individualmente ou em associação. Em caso de parcerias, deverão apresentar os respectivos
acordos, comprovando a legalidade dos actos.
Os documentos do concurso poderão ser adquiridos pelas rmas interessadas, contra o pagamento de 500.000,00 MT (Quinhentos Mil
Meticais), valor não reembolsável, a ser depositado no banco ABSA, Conta Nº 0016110000018, devendo o comprovativo do depósito ser
apresentado no acto de levantamento do Caderno de Encargos.
Os concorrentes deverão indicar a designação do presente concurso (Contratação de Serviços de Marcação de Combustíveis) e apresentar em
envelopes separados, fechados e lacrados as propostas técnicas e nanceiras, sob pena de serem anuladas.
Todas as propostas deverão ser entregues em envelopes fechados e lacrados no endereço abaixo indicado, até as 10:00h do dia 22 de Julho de
2020.
As propostas técnicas serão abertas às 10:30 horas do dia 22 de Julho de 2020, na presença dos concorrentes e / ou dos seus representantes e
quaisquer entidades interessadas que desejarem assistir ao acto,
As propostas nanceiras das rmas concorrentes cuja a avaliação técnica for igual ou superior a 70 pontos, em conformidade com as Instruções
aos Proponentes, serão abertas na presença dos interessados, as 10:00 horas do dia 29 de Julho de 2020.
A imprensa e outros entes quer públicos quer privados são desde já convidados a acompanhar par e passo deste processo.
A abertura e avaliação das propostas dos concorrentes serão conduzidas por uma equipa de avaliação multissectorial, a ser constituída atendendo
a natureza do processo.
Informações adicionais poderão ser obtidas directamente pelo endereço daq.mireme@gmail.com. Para salvaguarda da transparência do processo,
as respostas às questões apresentadas pelos concorrentes serão partilhadas com todas as entidades que tiverem adquirido o Caderno de Encargos.
Ministério dos Recursos Minerais e Energia
Departamento das Aquisições
Av. Fernão Magalhães nº 34 - 1º Andar
Telefone (+258) 21 31 12 27 / (+258) 82 045 84 58
Maputo, Mozambique
Maputo, 22 de Junho de 2020
Entidade Competente
(Ilegível)
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de Tanzânia sabotar nosso país são mínimas” – Analista
Qatar também teria interesse em retardar competição de Moçambique

O

aparente
esfriamento das relações
entre Moçambique
e a Tanzânia, país
que nos últimos dias parece
estar a oferecer pouca cooperação, sobretudo no que diz
respeito ao combate aos insurgentes, tem vindo a gerar um
grande debate na praça pública, havendo alguns observadores em Maputo que não
descartam a possibilidade de o
abrandamento das relações ser
devido a uma possível competição pelos mercados do gás,
tendo em conta que os dois países detêm grandes jazigos de
hidrocarbonetos, prestes a serem explorados. Isso acontece
numa altura em que aquele país
vizinho tem sido usado como
corredor do abastecimento logístico e de recursos humanos
para os insurgentes que aterrorizam Cabo Delgado, e recentemente foram abatidos alguns
tanzanianos, apontados como
che as do grupo, no entanto,
o analista e docente de Estudos
de Paz e Con itos e Segurança
Internacional Calton Cadeado
considera que a possibilidade
de a Tanzânia estar a sabotar
Moçambique é mínima.
D&F

A indústria energética de
África conhecerá, nos próximos
anos, um forte crescimento, e as
indicações apontam Moçambique e Tanzânia como as futuras
fronteiras do gás natural, se ambos os países conseguirem assegurar o investimento necessário
para o efeito.
O nosso país foi o primeiro a entrar na corrida pelo investimento, contudo, havendo
con ito em Moçambique, o investimento na bacia do Rovuma
atrasa, e novos actores surgem,
o que leva muitos observadores a cogitar a possibilidade de
a Tanzânia estar interessada em
explorar vantagens estratégicas
derivadas da instabilidade em
Cabo Delgado.
Essa, segundo observadores,
seria uma das razões que levam
o executivo de John Magufuli a
oferecer pouca cooperação no
combate aos insurgentes em
Cabo Delgado, facto interpreta-

do como sendo um esfriamento das relações bilaterais com
aquele país, com o qual Moçambique tem relações históricas.
Como se tal não bastasse, a
Tanzânia tem servido como caminho de entrada para vários
insurgentes, sendo que alguns
dos cabecilhas do grupo que
desestabiliza o país desde Outubro de 2017 são tanzanianos, tal
como anunciaram as Forças de
Defesa e Segurança (FDS), depois de abaterem 78 insurgentes
no distrito de Macomia.
Entre os terroristas abatidos
constavam dois cabecilhas de
nacionalidade tanzaniana. Um
deles identi cado por Njorogue,
envolvido nos primeiros ataques armados em Moçambique,
desde 05 de Outubro de 2017.
“Nesta contra-ofensiva, foram abatidos dois principais
chefes. Consta que Njorogue
foi aquele que iniciou os ataques em Mocímboa da Praia,
no dia 05 de Outubro de 2017”,
a rmou o ministro do Interior,
Amade Miquidade.
Das relações entre os estados à
corrida pelos mercados
Moçambique e Tanzânia
sempre tiveram relações cordiais. A FRELIMO foi formada

na Tanzânia, com a incondicional ajuda do movimento libertador daquele país e do seu histórico líder Julius Nyerere. Aquele
país vizinho foi basicamente o
berço da luta de libertação de
Moçambique, e sofreu alguns
problemas por ter hospedado os
moçambicanos durante a luta.
Depois da Independência

so país durante a guerra civil, e
como retribuição o nosso país
apoiou a Tanzânia no esforço da
luta para libertar o Uganda do
regime ditatorial de Idi Amin
Dada. Portanto, os dois países
têm uma parceria de defesa e
segurança historicamente forte.
Mas com o recente boom da
exploração do gás na região, pa-

para se tornar o maior fornecedor de Gás Natural Liquefeito
(LNG) em África.
Com essa possível competição entre os dois países com
potencial para a produção do
gás, há quem acha que pode ser
do interesse da Tanzânia que em
Moçambique haja insurgência,
para que, enquanto se comba-

Calton Cadeado, analista e docente de Estudos de Paz e Con itos e Segurança Internacional
de Moçambique, Tanzânia continuou a manter boas relações
com o país e colocou as suas forças armadas ao serviço do nos-

rece estar a surgir uma aparente
competição pelos mercados entre os dois países. Ambos estão
a tentar conseguir contratos

tem os insurgentes, o país vizinho ganhe vantagens comparativas estratégicas perante os
investidores e os mercados.
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No entanto, Calton Cadeado, docente de Estudos de Paz,
Con itos e Segurança Internacional e especialista em Relações
Internacionais, considera remota a possibilidade de a Tanzânia
estar a sabotar Moçambique.
Começando por destacar
que a relação entre Moçambique e Tanzânia é política, económica, social e cultural, e que
até este momento é estável. Cadeado fez notar que há uma interdependência económica entre os dois países, o que é muito
importante, porque, quanto
mais um depender do outro em
termos económicos, diminui a
probabilidade de um querer fazer guerra contra o outro.
“Entre Moçambique e Tanzânia há uma certa interdependência, sobretudo na zona
norte, mas não é uma interdependência muito forte, por isso
as pessoas podem dizer: ‘agora
que Moçambique descobriu gás,
Tanzânia também descobriu

gás, e por não ter uma interdependência forte, vai haver mais

competição do que cooperação
entre os dois países’. Esse é um

cenário que pode acontecer,
mas eu tenho dúvidas de que

essa competição possa levar
Tanzânia a patrocinar instabilidade política em Moçambique”,
destacou.
Segundo Cadeado, a Tanzânia não tem capacidade de
controlar a instabilidade, “o
interesse da Tanzânia em patrocinar a insurgência é muito
pequeno. Tudo bem que houve
acções da Tanzânia muito fortes
que empurraram esse grupo a
sair daquele país e eles vieram
encontrar refúgio perfeito em
Cabo Delgado, mas mesmo assim existe uma acção de cooperação entre Moçambique e
Tanzânia para lidar com este
problema. As FADM estão a
comunicar com as Forças Armadas da Tanzânia, o SISE está
em comunicação com a Tanzânia. Todavia, a Tanzânia tem
limitações para actuar dentro
do nosso país, porque só agora
Moçambique fez uma abordagem mais ‘corajosa’ de pedido
de apoio”, salienta.

D DU DPEpP HULD LQ HUHVVH HP UH DUGDU D FRPSH LomR
GH 0RoDPELTXH
Entretanto, o académico esclarece que, do ponto de vista
de corrida aos mercados e aos
investidores, a competição entre
os dois países é inevitável, mas
esclarece que há outros países
que teriam interesse em retardar a competição de Moçambique no mercado do gás, como
é o caso do Qatar, um dos principais players desta commodity
no mundo.
“Tanzânia e Moçambique
estão a competir por causa do
acesso aos mercados, aos investidores para viabilizar o negócio
do gás nos seus países. É uma
competição que está lá, e isso vai
acontecer, como também daqui
a nada Moçambique vai competir com Qatar, e aí já podem
perguntar se o Qatar é que está
a patrocinar a instabilidade em
Moçambique. Não retiro toda a
possibilidade, mas eu digo que
a possibilidade é mínima de
Tanzânia patrocinar acções de
instabilidade em Cabo Delgado,
porque não há garantia de que a
curto e médio prazo uma acção
de instabilidade naquela província, depois não se vai repercutir
na Tanzânia”, sublinhou.
Quanto ao facto de existirem

muitos tanzanianos nas leiras
dos insurgentes, o docente disse
que não devia ser surpresa para
ninguém, “mas, antes, as pessoas
deviam questionar-se por que há
muitos moçambicanos na nossa
fronteira que facilitam a entrada e
saída de pessoas no trá co de drogas. Pode até haver muitos tanzanianos lá, mas não se pode dizer
que foi o governo tanzaniano que

os colocou, é difícil dizer isso; não
podemos, por exemplo, dizer que
assim que tivemos um ugandês
aqui foi o Serviço de Inteligência
ugandês que o colocou aqui para
nos sabotar. Isso só o SISE pode
dizer, eles sabem por que o ugandês esteve aqui. É simplista assumir logo que são os tanzanianos”,
disse o analista, que não elimina
as hipóteses, mas chama atenção

para as análises.
“Nós temos mais reservas de
gás em relação a Tanzânia, os investimentos que foram feitos até
agora são os maiores de África
e ainda não se completaram, a
ExxonMobil e os outros ainda vão
fazer os anúncios no próximo ano.
Se a ExxonMobil até agora não fez
sua decisão nal de investimento,
não é por causa de Cabo Delgado,

é por causa do mercado e também por causa dos custos de
operação. Esses companheiros,
se eles quiserem, com ou sem
ataques eles podem explorar,
e muito bem, porque onde há
empresa privada de exploração
de hidrocarbonetos, há empresa
privada de segurança, não são
uns bandidinhos que podem
atrapalhar”, terminou.
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Jovens recém-graduados irão aperfeiçoar competências numa base anual

A

Secretaria de Estado
da Juventude e Emprego (SEJE) rubricou, semana nda,
em Maputo, um memorando
de entendimento, com o Millennium BIM, através do qual jovens recém-graduados dos cursos de Engenharia Informática,
Auditoria e Contabilidade, Matemática e Estatística, em todo
o país, vão ter acesso a estágios
pro ssionais naquela instituição
nanceira.

O documento de ne que,
anualmente, durante o presente
quinquénio, 20 jovens provenientes do ensino público e privado,
nomeadamente das Universidades, Institutos Politécnicos e Instituições de Educação Pro ssional,
inscritos nos Centros de Emprego
do Instituto Nacional de Emprego
(INEP.IP) ou no seu Portal de Emprego, serão seleccionados para
aperfeiçoar as suas competências,
ampli car o conhecimento prático e aumentar, simultaneamente,
a possibilidade de recrutamento e integração no mercado de

Oswaldo Petersburgo, secretário de Estado da Juventude e Emprego
trabalho.
Na ocasião, o secretário de
Estado da Juventude e Emprego,
Oswaldo Petersburgo, destacou
que o sector nanceiro e a banca,
em particular, têm um papel importante na orientação pro ssional dos jovens a partir do estágio
pré-pro ssional, pois amplia os
seus horizontes quando expostos a
diversos produtos durante a realização do estágio.

Segundo Petersburgo, é através do estágio pré-pro ssional
que nascem empreendedores,
inovadores, pro ssionais do sector
nanceiro, no seu todo, e investidores que multiplicam as oportunidades de negócio e de emprego,
e como consequência a economia
se desenvolve, e em retrospecto
a robustez da própria banca, ou
seja, quanto mais empregos forem gerados, maior a captação

de poupança pela banca e maior
a diversi cação da sua carteira de
produtos.
“O acto que acabamos de testemunhar consubstancia a visão do
Governo sabiamente liderado por
Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, que
através do seu Programa Quinquenal, 2020-2024, busca a melhoria da empregabilidade dos jovens,
mesmo confrontados com a eclosão da pandemia da COVID-19,
que está a afectar seriamente a
economia e a sociedade em geral”,
sublinhou Oswaldo Petersburgo,
tendo apelado aos jovens para encararem o estágio como parte do
seu primeiro emprego, pois a primeira avaliação de desempenho
começa no estágio.
José Reino da Costa, presidente da Comissão Executiva do
Millennium Bim, disse, por seu
turno, que a valorização do capital
humano nacional foi sempre uma
prioridade para o Banco.
“Este Memorando de Entendimento rea rma, uma vez mais, a
nossa aposta no incentivo e captação do talento jovem moçambicano. O Millennium bim considera
o investimento na formação como

um mecanismo capaz de promover o crescimento sustentado da
actividade económica, garantindo
maior qualidade, rigor, e ciência
e pro ssionalismo reclamados por
um mercado cada vez mais exigente”, sustenta.
Este é o segundo memorando
que a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego rubrica com
uma instituição nanceira visando
dar encaminhamento a jovens recém-graduados para sua inserção
no mercado de emprego.
O primeiro foi rubricado com
o Moza Banco, há pouco mais de
um mês, no mesmo dia em que o
Secretário de Estado da Juventude
e Emprego, Oswaldo Petersburgo, lançou uma ofensiva contra a
venda de vagas para admissão em
postos de emprego, tanto no sector
público, assim como privado.
Nos próximos dias o SEJE
poderá rubricar um outro memorando de entendimento com uma
outra instituição nanceira da praça, que poderá ser o primeiro a ser
assinado fora de Maputo, particularmente virado em criar oportunidades para jovens da província
de Sofala e de toda a zona centro
do país.

9HQGHGRUHVGHDFHVVyULRVGH LD XUDVUHVVHQ HP
VH GD R LG

A

fraca procura por
acessórios, provavelmente devido ao fraco poder de compra
causado pela crise resultante das
medidas restritivas para conter
a propagação da Covid-19, bem
como o encerramento da fronteira com a África do Sul, país de
onde é trazida parte considerável
desta mercadoria, está a deixar
os revendedores de acessórios de
viaturas, na cidade e província
de Maputo, com os nervos à or
da pele, e há quem já fala de perdas consideráveis.
D&F

É caso para dizer que o novo
Coronavírus está a “devastar” tudo
quanto é sector em Moçambique.
Desta feita, nem as badaladas lojas
de venda de peças no país escaparam. Quase todos ressentem-se

do impacto negativo da Covid-19,
situação que agravou-se sobretudo
depois da entrada em vigor do estado de emergência, cujo terceiro
mês termina dentro de dias.
Segundo apurou o Dossiers &
Factos, junto de revendedores de
acessórios de viaturas, por causa
do fraco poder de compra, tendo
em conta a crise imposta pela Covid-19, as vendas baixaram, facto
que compromete, inclusive, o emprego de muitas pessoas.

Antonieta Massingue é vendedeira de “peças” de viaturas, e em
entrevista ao Dossiers & Factos
mostrou-se preocupada com a
crise provocada pela Covid-19 no
sector, deixando escapar que vive
um momento de grande incerteza
em relação a manutenção ou não
do seu emprego.
“Não sei se nos próximos dias
vou continuar a trabalhar ou não,
porque o movimento caiu. Só para
teres uma ideia, antes conseguia

fazer o salário com as vendas de
um dia, e actualmente é difícil”, lamentou a fonte.
Massingue revela ainda que,
para além do fraco rendimento no
negócio por falta de cliente, o estabelecimento onde trabalha está a
ter di culdades de reabastecimento, pois a maior parte dos acessórios são trazidos de fora do país.
“As fronteiras estão fechadas
e, se conseguimos ter, compramos
muito caro. Para vender, fazemos
a preços elevados e os clientes não
compram”, esclareceu a nossa entrevistada, para de seguida dizer
que se a situação continuar e as
fronteiras não forem reabertas, o
negócio de “peças” não tem como
uir, por isso teme perder o emprego. Mas, o seu drama é ainda
pior: “não sabe fazer mais nada na
vida, a não ser trabalhar com peças
de carros”.
Fazendo as contas à vida e com
a incerteza sobre o seu futuro sem-

pre presente, sobretudo desde que
se decretou o estado de emergência, Massingue junta-se a um coro
de vozes que pedem ao Governo
para levantar as restrições e reabrir
as fronteiras, de forma a pôr m a
fome e outros problemas nas famílias moçambicanas.
“Os níveis de lucro diminuíram”
Por sua vez, outro vendedor de
“peças”, na cidade da Matola, que
preferiu falar em anonimato, considera que a Covid-19 veio afectar
negativamente a gestão da compra
dos produtos fora do país, uma vez
que, por causa das restrições, estendeu-se o período de espera pela
mercadoria, facto que acaba afectando directamente aos clientes.
Mediante este facto, acabam
tendo reclamações dos clientes
devido a demora. Contudo, tentam cumprir, o que não é fácil,
porque também os níveis de lucro
reduziram”.
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Há pessoas que pediram empréstimos no banco e hoje vivem amarguradas

T

er casa condigna, negócio próprio e melhorar a vida é o sonho de muitos jovens
moçambicanos. Inspirados no
velho ditado: “quem não arrisca não petisca”, eis que muitos
acabam por cair em enganações, engrenando em qualquer
tipo de oportunidade aparentemente viável para o alcance
do sucesso de forma mais rápida, porém, sem olhar para as
consequências.
D&F

Várias são as empresas do ramo
nanceiro que, mesmo sem escritório em nenhum canto do país, têm
arrastado consigo muitas vítimas,
pois as mesmas usam sistemas tecnológicos para difundir o seu plano
de marketing. Trata-se de um tipo de
golpe, do qual mesmo pessoas estudadas não escapam, e são convencidas por outras pessoas que também
foram burladas.
A inscrição varia de oito mil a 10
mil meticais por pessoa, dependendo de cada empresa, e ao convidar
mais quatro amigos ou familiares,
poderá ter a chance de bene ciar-se
de bónus mensais que não passam
de um valor de 45 euros mensais, o
equivalente a 3.600 meticais.
Verdade ou não, o facto é que
aumenta o número de clientes que
têm reclamado devido à falta de seriedade por parte dessas empresas,
advertindo que mesmo tendo convidado as quatro pessoas, como manda a regra, nunca se bene ciaram
dos referidos bónus.
Há dias, circulou um vídeo nas
redes sociais de uma famosa cantora moçambicana, que por razões de
segurança não vamos revelar a sua
identidade, que denunciava que foi
burlada um valor de 500 mil meticais por uma das empresas do ramo
nanceiro, e disse ter caído no golpe
devido às más companhias.
À semelhança dessa cantora,
existem tantos outros cidadãos moçambicanos que também caíram na
desgraça por conta dessas empresas,
alguns contraíram empréstimos
nos amigos, familiares ou mesmo
em instituições bancárias/microcrédito. Alguns deram seus bens
como garantia, alimentando falsas
expectativas.
Alguns, no desespero, devido à
crise e à incerteza gerada pela Covid-19, deixaram-se enganar, pois
queriam, a todo custo, encontrar um
segunda fonte de rendimento, para
não morrer à fome, e outros por
querer experimentar novas oportunidades, como diz o velho ditado:
“quem não arrisca não petisca”.

A equipa do Dossiers & Factos
em Inhambane foi contactada por
alguns cidadãos que foram supostamente burlados por uma dessas
empresas, que se apresentou nas redes sociais com o nome CROWD 1.
Arrependidos e desesperados, hoje,
agarram-se à esperança de quem de
direito poder, o mais breve possível,
tomar medidas punitivas, antes que
muitos outros moçambicanos também tenham o mesmo azar.
O desespero de quem endividou-se para ganhar “milhões”
Tudo começou em nais de
2019, quando uma empresa começou a apresentar-se nas redes sociais
como sendo capaz de fazer o milagre de multiplicar dinheiro de quem
aderisse e conseguisse angariar outros participantes. E porque os testemunhos de supostos sortudos eram
tantos e vinham de pessoas de vários
extractos, incluindo políticos e cantores, muita gente aderiu e foi injectando o seu dinheiro.
Tudo parecia correr bem, até ao
dia em que a empresa, que na verdade não existia em termos físicos,
decidiu sumir do mundo virtual,
onde mantinha uma grande presença, sem dar explicações. Com ela foi-se a esperança de muita gente que
esperava ganhar milhões, deixando
dívidas e o desgosto de ter perdido
muito dinheiro.
“Eu investi meus 40 mil meticais,
z um empréstimo num amigo para
inscrever-me, inscrever minha esposa, meus dois lhos e minha empregada, para fazermos parte da rede,
porque um colega do serviço me
convenceu a entrar, com expectativa
de receber muito dinheiro mensalmente. Lá se vão quatro meses, até
aqui não estou a ver nenhum retorno do valor; o dono dos 40 mil já está
a cobrar o dinheiro, eu prometi que
ia pagar assim que a empresa também me pagasse”, contou em anonimato uma das vítimas.
As referidas empresas ou simplesmente as pirâmides, tiveram
grande projecção principalmente
nesta época da Covid-19, pelo facto
de que vários moçambicanos estarem numa situação de total deses-

pero, e por isso aceitar tudo o que
aparece pela frente, sem medir as
consequências.
Augusto Amaral, de 50 anos de
idade, é exemplo disso. É professor
de formação e residente no bairro
Macupula, na cidade da Maxixe. Foi
convidado por um amigo que lhe
convenceu a inscrever-se numa das
empresas, alegando que ia conseguir
melhorar a sua renda familiar. Investiu o fundo que havia reservado

Publicidade

para questões de emergência e agora
lamenta.
“Eu não aconselho ninguém a
se inscrever nessas empresas, são
burladoras, estamos em plena pandemia, e a itos por não saber o que
vamos comer quando amanhece,
e de repente aparece alguém e diz
que é da empresa X ou Y, está a pedir para nos cadastrarmos, porque
‘quando estiver dentro e a trabalhar
vai ganhar muito dinheiro e não vai
precisar mais de trabalhar’, qualquer
um iria aceitar, não há quem não
gosta de ter uma vida facilitada”,
revela.
Entretanto, o Banco de Moçambique tomou conhecimento destas e
outras inquietações, por isso enviou
aos órgãos de comunicação social
um comunicado de imprensa para
esclarecer que nenhuma dessas empresas está licenciada pelo regulador
do sistema nanceiro para a captação de depósitos com promessa de

juros ou remunerações.
Esta não é a primeira vez que
moçambicanos são ludibriados por
instituições nanceiras de proveniência duvidosa. Em 2016, o Banco
de Moçambique viu-se obrigado a
intervir para mandar encerrar uma
instituição que operava em modelo de pirâmide. Trata-se do famoso
Banco Chinês, que operava desde
2014, e que foi encerrado por operar
clandestinamente, tendo conseguido
mais de 900 milhões de meticais em
depósitos. Até hoje, os clientes ainda
não foram reembolsados.
De referir que o Banco Central
desencoraja os cidadãos a investir
suas poupanças nos activos nanceiros transaccionados por essas
entidades e recomenda que, antes de
investirem suas poupanças em qualquer entidade suspeita, se informem
sobre a sua legalidade, bem como
dos produtos e serviços oferecidos
por essas empresas.
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s idosos fazem parte
do grupo dos indivíduos mais vulneráveis ao contágio do
novo coronavírus, segundo vários estudos, inclusive, da própria Organização Mundial da
Saúde, contudo, mesmo sabendo da perigosidade, há homens
e mulheres da terceira idade
que, na tentativa de sobreviver
e ter pão na mesa, expõem-se ao
risco.

‘‘Sentimos a necessidade de reforçar as medidas de prevenção’’

D&F

Esta semana termina o terceiro mês consecutivo do estado de
emergência e do distanciamento
social, não se sabendo se o Presidente da República (PR), Filipe
Nyusi, irá prolongar mais um mês
de con namento.
Os casos de contágios pelo
novo coronavírus vão aumentando progressivamente de forma assustadora. No meio de tantos afectados pela pandemia da Covid-19,
existe um grupo que está facilmente sujeito a car infectado. São os
indivíduos da terceira idade.
Na cidade da Matola, província de Maputo, há muitos idosos
que mesmo sabendo que fazem
parte do grupo de risco continuam
expostos, se fazendo a rua na tentativa de ganhar a vida.
A situação ca mais gravosa
ainda para quem depende de si
mesmo para comer e vive sozinho,
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não tendo, desta forma, quem lhe
possa auxiliar e trazer alimento, para si e nalgumas vezes seus
dependentes.
Rosalina Judite é um dos
exemplos claros de pessoas deste
grupo etário, que dia-após-dia se
faz à rua com intuito de ganhar o
seu alimento. Ao Dossiers & Factos, conta que se sente na obrigação de todas as manhãs usar a
máscara e se fazer a rua para vender a maçaroca.
Encontramo-la no novo mercado de Malhampsene, com um

, , 1 ,

pequeno fogão, de apenas uma
boca, levando um saco contendo
maçaroca. Avó Rosalina mal sabe
a sua verdadeira idade, e conta que
é viúva e mãe de seis lhos, dos
quais três homens e três mulheres,
alguns dos quais ainda dependem
da idosa.
Reconhece que o local de trabalho tem muita aglomeração,
mas mesmo assim não deixa de
frequentar, uma vez que não há
permissão para vender fora do
mercado.
Mesmo com os apelos para que

pessoas idosas quem con nadas
em casa, a rotina desta mulher é de
quem leva uma vida normal, pois
levanta da cama às quatro da manhã para apanhar transporte público até o Distrito de Boane, para
comprar a maçaroca em quilogramas, para depois revender.
Durante a entrevista, Judite
desabafa, a rmando que a sua
vida era mais calma quando ainda
tinha o seu marido, mas depois da
sua morte cou complicada, situação que veio agravar-se com o surgimento da pandemia.

Nem todos vivem sozinhos.
A família Nhone é a prova viva de
que há famílias que têm estado a
reforçar as medidas de prevenção
para proteger os seus anciãos do
coronavírus.
Amélia de Lurdes, de 70 anos
de idade, e Jorge Nhone, de 76
anos de idade, são um casal de idosos, pais de cinco lhos, e actualmente residem com o lho mais
velho, a esposa e seus netos.
Diferente da Judite, Jorge e
Amélia não sentem a necessidade
de se fazer a rua com demasiada
frequência, até porque os seus lhos não sentem que devem relaxar perante esta doença.
Sabendo que seus pais fazem
parte de um grupo de risco e observando que os números de casos
positivos pelo novo coronavírus
têm aumentando, Alexandre Nhone, lho mais velho do casal, viu-se
obrigado a levar os seus pais a viverem consigo e a limitar o número
de visitas em sua casa.
“Eu preferi levar os meus pais
para viverem comigo. Pelo menos aqui sei que estão mais seguros, porque não vão precisar de
sair para ir comprar alimentos,
ou qualquer outra actividade’’, explicou o lho, salientando, mais
tarde, que semanalmente contrata uma equipa para desinfectar a
casa.
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uma altura em que
o nosso país tem estado a registar um
aumento gradual de
fenómenos associados às mudanças climáticas, o Ministério
da Terra e Ambiente (MTA) reitera o compromisso de promover
políticas e outros instrumentos
legais necessários para estimular
a gestão de risco de desastres e resiliência climática. Esta garantia
foi dada na última semana pela
secretária permanente da instituição, Emília Fumo, durante o
seminário virtual de lançamento
o cial do projecto do Fundo de
Adaptação “Construindo a Resiliência Climática Urbana no Sudeste de África”.

As mudanças climáticas têm
trazido impactos negativos nos
mais estruturantes sectores da
nossa economia, afectando as infra-estruturas agro-pecuárias, do
sistema de saúde, de abastecimen-

to de água, entre outras.
Os ciclones Idai, na região
centro, e Keneth, no norte do
país, constituem o exemplo dos
mais recentes fenómenos naturais
que assolaram de forma impie-

dosa o nosso país e agravaram a
situação da pobreza dos nossos
concidadãos.
Por essa razão, segundo a secretária permanente, o lançamento do projecto do Fundo de Adaptação “Construindo a Resiliência
Climática Urbana no Sudeste de
África reveste-se de particular importância, devido à sua capacidade
de construir resiliência e fortalecer
habilidades de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, em
conformidade com o Objectivo de
Desenvolvimento Sustentável 11,
que visa “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis”..
A dirigente fez igualmente saber que, face ao aumento gradual

de fenómenos associados às mudanças climáticas no país, o Governo, no seu Plano Quinquenal
2020-2024, de niu como uma das
prioridades o fortalecimento da
gestão dos recursos naturais e do
ambiente, dando primazia a acções de redução da vulnerabilidade das comunidades, da economia
e das infra-estruturas aos riscos
climáticos e às calamidades naturais e antropogénicas, bem como
acções de adaptação às mudanças
climáticas.
O projecto tem uma duração
de quatro anos e será implementado não só em Moçambique,
mas também noutros países da região, como Malawi, Madagáscar e
União das Comores.
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país dispõe de 1,5
milhão de dólares,
através de benefício
directo do fornecimento de consumíveis médicos, para aumentar os testes e
o rastreamento da Covid-19. O
montante advém do apoio prestado aos países da Comunidade
de Desenvolvimento da África
Austral (SADC) no combate e
propagação da Covid-19, através de transferência nanceira
em dinheiro, avaliado em 7 milhões de dólares, doados pelo
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), dos quais Moçambique terá o seu “bolo”.

O Conselho de Administração do BAD aprovou a referida subvenção para responder
a emergência da pandemia e
fortalecer os sistemas de saúde na comunidade dos países
SADC, bem como do São Tomé
e Príncipe.
Os recursos irão facilitar a
detecção precoce da Covid-19
e responderão a futuras ameaças, decorrentes de epidemias
e pandemias de doenças transmissíveis, através do apoio ao
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fortalecimento institucional,
fornecimento de suprimentos e equipamentos médicos,
incluindo kits de teste, equipamentos de protecção individual, entre outros.
Desde que o novo Coronavírus entrou no território
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nacional, o Governo tomou
medidas antecipadas para conter uma rápida propagação. E,
para fornecer o tempo necessário para criar as condições para
uma resposta e caz à pandemia. Mas, o desa o é enorme,
inclusive para sistemas de saú-

de mais robustos, visando este
donativo reforçar essas acções.
O projecto será implementado pelo Secretariado da
SADC, em parceria com a Organização Mundial de Saúde
(OMS) e com os Centros de
África de Controlo e Prevenção

de Doenças (África CDC).
Segundo Josephine Ngure,
Directora-Geral Interina do
Conselho de Administração
do BAD a África Austral, "Este
projecto visa reforçar uma resposta coordenada da saúde a
nível regional, em parceria com
o Secretariado da SADC e a Organização Mundial de Saúde.
O aumento da capacidade de
triagem, teste, rastreio e isolamento é essencial para gerir os
riscos à saúde, permitindo uma
reabertura gradual das economias regionais e o movimento
transfronteiriço”.
De referir que este programa constitui um dos primeiros
passos de uma série de futuras
medidas planeadas pelo Banco
Africano de Desenvolvimento
para apoiar Moçambique a responder à pandemia, proteger
vidas e meios de subsistência e
estabelecer as bases para uma
recuperação económica inclusiva. Estas medidas fazem parte
do “Mecanismo de Resposta a
Crises Pan-Africano” de 7,4 mil
milhões de dólares do Banco,
dedicado a reduzir o impacto
económico e social da pandemia no continente.
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pesar das restrições
em vários níveis,
impostas pela Covid-19, no geral, a
África do Sul foi o maior parceiro comercial de Moçambique no 1º trimestre do corrente ano, período no qual o país
registou um dé ce da balança
comercial xada em 908.3 milhões de dólares, o que signi ca
que as importações moçambicanas superaram o volume das
exportações.
Por exemplo, os dados
apontam que de Janeiro a Março do presente ano, o volume
das importações moçambicanas esteve em cerca de 1.9
mil milhões de dólares, contra
999.1 milhões de dólares de ex-

portações, o que permitiu um
dé ce da balança comercial de
908.3 milhões de dólares no nal do primeiro trimestre.
O Instituto Nacional de

Estatística (INE) relata que no
comércio externo no período
antes dos efeitos da pandemia
da em Moçambique as compras
aumentaram 9%, quando com-

paradas com o primeiro trimestre de 2019, destacando-se
as maquinarias com um peso
de 18,1%, cereais (8,7%) e gasóleo (8,1%).
Ainda de acordo com o
INE, Moçambique reduziu as
vendas fora do país em 21,9%,
com as barras de alumínio a
veri carem 23,1%, carvão mineral (19,5%), energia eléctrica
(15,5%) e gás natural (6,8%).
África do Sul é o país que se
notabiliza nas relações comerciais com Moçambique, porque
no primeiro trimestre de 2020,
a “terra do rand” adquiriu mais
produtos (23,3% do total das
exportações moçambicanas),
segue-se a Índia (12,3%), China
(4,3%) e Países Baixos (1,8%).
No que concerne às importações, entre os fornecedores

para Moçambique, tiveram
maior relevo a África do Sul
(23,1%), a índia (10,2%), a China (8,5%) e os Emirados Árabes Unidos (7,5%).
A economia de Moçambique, durante o primeiro trimestre de 2020, com o igual
período do ano passado teve
um crescimento de 1,68%,
esperando-se uma recessão
nos próximos trimestres devido por causa da pandemia da
Covid-19.
O INE conclui que os dados
foram in uenciados pelos ramos de electricidade, gás e água
(6,5%), transporte, armazenagem, informação e comunicações (5%), facto que contraria
a tendência dos sectores da
indústria extractiva (-11,5%) e
hotéis e restaurantes (-1,4%).
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pesar de as mulheres
constituírem
a maior força do
trabalho
agrícola
no país e contribuírem para a
segurança alimentar e nutricional de suas famílias, elas
continuam a ter menos acesso e
direito sobre a terra, uma desigualdade que é mais notável nas
áreas rurais, onde o patriarcado é mais dominante, segundo
constatou a Livaningo.

As mulheres vêm ao longo
dos anos lutando por direitos
iguais e contra a discriminação
em todas as vertentes. A questão
do acesso, posse e controlo da
terra constitui uma das principais batalhas travadas por muitas mulheres no meio rural e
urbano, de onde surgiram grandes movimentos sociais, como a
Marcha Mundial das Mulheres,
conhecida internacionalmente
por reivindicar contra pobreza
e a violência baseada no género,
e a Marcha das Margaridas, que
na América latina, dentre várias
questões, luta pelo direito à escolha e garantia permanente de alimentos de qualidade e em quantidade su ciente, acesso à terra e
valorização da agroecologia.
O Governo de Moçambique
rati cou vários instrumentos
que visam promover a igualdade
de género e direitos das mulheres, dentre os quais a Convenção
sobre a Eliminação de todas as
formas de Discriminação contra
a Mulher (CEDAW), rati cada
em 1993, e que obriga os Estados
signatários a rever toda a legislação discriminatória vigente e a
aprovar novas leis que permitam
eliminar quaisquer discriminações existentes contra a mulher;
a Declaração de Género e Desenvolvimento da SADC, rati cada em 1997, que compromete
os países signatários a rever as
leis discriminatórias e a aprovar
novas, de forma a eliminar os
factores que limitam o acesso e
controlo dos recursos pelas mulheres e aos espaços de tomada
de decisão.
Entre esses direitos discriminatórios consta o título de propriedade de terra, considerado
crucial para o empoderamento
das mulheres, sobretudo ao levar-se em conta a relação entre
propriedade de bens e a capacidade de negociação na família e

na comunidade.
Embora a Política de Género preconize a promoção do
empoderamento
económico
da mulher, bem como o acesso,
controlo, titularidade da terra e
a participação efectiva das mulheres nos órgãos de tomada de
decisões sobre o acesso e controlo da terra e outros recursos
( oresta, fauna, água, pesca)
ao nível comunitário, no nosso país, as mulheres têm menos
acesso à terra, uma desigualdade
que é mais notável nas áreas rurais, onde o patriarcado é mais
dominante.
Esse cenário deixa claro e
cristalino que o Governo não
está a implementar devidamente
os referidos instrumentos, o que
acaba comprometendo o bem-estar e os sonhos de milhares de
mulheres em todo o país.
Mulheres como Lucinda Ângelo, de 43 anos, mãe de quatro
lhos, camponesa na comunidade de Nakitho, distrito de Ribaué, considera a terra como um
bem muito precioso para si, sem
o qual não tem como garantir
os alimentos para os meus lhos. Não esconde a insegurança que sente pela permanente
possibilidade de ver a sua terra
expropriada.
“Nos últimos anos, temos sofrido a expropriação das terras
onde cultivamos por um empresário que reivindica que a terra

lhe pertence desde o tempo colonial. Estou muito preocupada,
porque não tenho quem me defenda, já tentamos falar com as
autoridades sobre esse assunto,
mas parece não haver solução.
Estamos entregues à própria
sorte, temo pela minha família
e acho que nós, como camponeses, temos direitos a esta terra, pois cultivamos aqui desde o

ção nacional de preservação do
meio ambiente) e o FOMMUR
(Fórum das Mulheres Rurais)
têm incentivado mulheres rurais da província de Nampula na
busca dos seus direitos à terra,
bem como na promoção da autonomia e igualdade na segurança e soberania alimentar.
Para Dulce Catarina, coordenadora nacional do Fórum Mo-

mulheres, sendo que concorrem
como principais factores a usurpação de terras pelos grandes
investimentos presentes do país,
bem como a falta de vontade
política por parte do Governo a
vários níveis.
“O facto é que as mulheres
rurais são as que menos têm
acesso aos recursos naturais e em
particular a terra, e esta situação
é bastante preocupante para nós,
como membros do FOMMUR,
daí que apelamos ao Governo e
aos membros da sociedade civil
para que juntos unamos esforços
para acabar com as desigualdades de género e implementar
políticas públicas de modo a empoderar a mulher rural.”
Por sua vez, a Livaningo
acredita que é urgente garantir o acesso à terra às mulheres,
pois não se justi ca que, apesar
de 90% das mulheres rurais em
Moçambique trabalharem e dependerem da agricultura para a
sua sobrevivência, estas não usufruam do direito de uso da terra.
A situação torna-se ainda mais
crítica quando esta mulher tem
seus lhos dependentes exclusivamente dela.
A experiência de trabalho
da Livaningo nas comunidades
mostra que, apesar dos esforços
de diversas organizações da sociedade civil e do Governo para
minimizar este problema, são as
próprias mulheres que devem

tempo dos nossos avós”, relata.

çambicano das Mulheres Rurais
(FOMMUR), homens e mulheres deveriam gozar por igual do
direito de uso e aproveitamento
da terra, porém, na realidade,
este facto não acontece, visto
que cada vez mais mulheres rurais estão a car desprovidas de
terra para a prática da actividade
agrícola, esta que é o principal
meio de subsistência de muitas

tomar iniciativas para o seu empoderamento, e esta tendência
está cada vez maior nas comunidades, muitas mulheres já questionam os seus cônjuges sobre
os seus direitos à terra, participam em reuniões comunitárias
e dialogam com as autoridades
locais sobre questões de pertença e protecção da terra como um
bem comum da comunidade.

“É urgente garantir o acesso à
terra às mulheres”
As demais organizações da
sociedade civil em Moçambique
têm advogado para que as mulheres possam ter acesso à terra
e controlo da terra, a título de
exemplo a Livaningo (organiza-
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Arrendamos escritórios
modernos e espaçosos na Matola
Quer trabalhar
em ambiente
espaçoso e
aconchegante? Nós
somos a solução,
arrendamos
escritórios, a
preços convidativos

Tchumene 1, entrada à Inspecção Nacional de Veículos, no
seguinte endereço: Rua Carlos Tembe, Parcela número 696,
Matola, Telf –869744238, celular – 82 47 53 360
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“Pobreza vai aumentar ainda mais em Moçambique” - OMR

U

ma análise que foi
feita muito antes do
surto do novo coronavírus, que veio
piorar ainda mais a situação
económica de Moçambique,
mostra que nos primeiros quatro anos do primeiro mandato
do Presidente da República, Filipe Nyusi, o país registou um
aumento de quase um milhão
de novos pobres, no período
entre 2015 e 2018, passando de
cerca de 21,3 milhões de pessoas
para cerca de 22,2 milhões, num
país com quase 30 milhões de
habitantes.
D&F

Um relatório das Nações
Unidas, divulgado semana
finda, indica que o número de
pobres em Moçambique aumentou em um milhão em três
anos, um retrocesso na redução da pobreza, devido à crise
económica, ao escândalo das
dívidas ocultas, às calamidades
naturais e à violência armada.
A análise consta de um relatório intitulado “Evolução da
pobreza multidimensional em
Moçambique, um país assolado pela crise”, elaborado pelo
Instituto Universitário Mundial de Investigação Económica para o Desenvolvimento
das Nações Unidas (UNU-WIDER), que fornece análises
económicas e políticas e aconselhamento, com vista a um
desenvolvimento sustentável e
equitativo.
De acordo com o documento, “o número de pessoas
multidimensionalmente pobres aumentou em cerca de um
milhão no período de 20152018” em Moçambique, passando de cerca de 21,3 milhões
de pessoas para cerca de 22,2
milhões, num país com quase
30 milhões de habitantes.
“Isto aponta para uma intensificação da pobreza, especialmente porque a maioria dos pobres adicionais está
localizada nas zonas rurais já
vulneráveis e nas províncias
centrais”, referem os autores do
documento.
Isto acontece após Moçambique ter registado “uma importante redução da taxa de
pobreza até há pouco tempo,

antes de duas grandes catástrofes naturais e de o país ter começado a sofrer as consequências do escândalo das dívidas
ocultas, com um abrandamento económico associado”.
O documento agora divulgado estudou a evolução da
pobreza multidimensional em
Moçambique, utilizando os
dados do Inquérito Demográfico e de Saúde e/ou Inquérito
aos Indicadores de Malária, e
apurou que a tendência de redução da pobreza, observada
entre 2009-11 e 2015, cessou
entre 2015 e 2018, e “o número
de pessoas pobres aumentou,
principalmente nas zonas rurais e nas províncias centrais”.
Os investigadores da UNI-WIDER concluíram que “as
melhorias globais no acesso
aos serviços básicos, à propriedade de activos e às condições
de habitação parecem ter estagnado nos últimos anos, o
que explica o facto de não se
verificar um grande aumento
da percentagem de agregados
familiares na categoria dos não
desfavorecidos”.
Ao mesmo tempo, acrescentaram, “uma grande parte
da população perdeu mesmo
alguns dos seus activos, aumentando a sua privação, o
que impulsiona o aumento da
intensidade da pobreza”.
O relatório refere que o início da crise da pandemia da
Covid-19 e o seu potencial impacto apresenta-se como mais
um desafio para “um dos países mais pobres” do mundo.
“A pobreza vai aumentar ain-

da mais em Moçambique”
O Observatório do Meio

Publicidade

Rural (OMR) advertiu que a
pobreza vai aumentar ainda
mais em Moçambique. O OMR

disse que as políticas públicas
para os pobres não são reais no
país, alertando para a possibilidade de um rápido aumento
da pobreza, sobretudo depois
da crise da Covid-19.
Para o director do OMR,
João Mosca, as políticas públicas em Moçambique “a favor
dos pobres não são reais, não
existem, há apenas o discurso
político”.
Para João Mosca, o número
de pobres vai aumentar ainda mais e muito rapidamente,
na sequência da pandemia da
Covid-19.
“Existem claros indicadores
de que a pobreza vai aumentar
de forma mais rápida,” realçou
João Mosca, para quem as políticas do Governo não são no
sentido de redução da pobreza.
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Técnico sugere fundo de doações para alimentar técnicos e atletas durante a Covid-19
“Há condições para a natação voltar aos trabalhos”

A

Piscina
Olímpica
do Zimpeto, a par
do Estádio Nacional
do Zimpeto, ambos
construídos nas vésperas dos
Jogos Olímpicos de Maputo, em
2011, não passa de um elefante
branco, estando a ser operado
muito abaixo das suas capacidades, por isso, no entender do director técnico da Associação de
Natação da Província de Maputo (ANPM), Rui Xavier, aquela
infra-estrutura deve ser terceirizada, passando do Estado
para outras entidades capazes
de usá-la. Aquele técnico considera que a natação é das poucas
modalidades que está em condições de voltar aos trabalhos nesta fase do estado de emergência.
D&F

Rui Xavier é treinador de
natação há longos anos, já foi director técnico dos Gol nhos, um
clube dominador na modalidade,
e tem actualmente uma escola de
Natação. Em entrevista ao nosso
órgão, questionou o benefício que
os clubes de natação no país tiram
da Piscina Olímpica do Zimpeto,
uma mega infra-estrutura.
Para reforçar a sua posição, o
técnico, bastante experiente, faz
notar que o Clube do Zimpeto,
que actualmente explora a infra-estrutura, usa apenas sete ou 10
por cento da capacidade da mesma, o que aos poucos vai a tornando num elefante branco.
No entender do director técnico da ANPM, não faz sentido
que uma infra-estrutura vocacionada para o desporto de alto
rendimento esteja virada apenas
para eventos.
Xavier entende que o Estado, que está a gerir a piscina, não
está a fazer o uso certo, por isso
defende que seria viável entregar
a quem tem condições de o geri-la e colocá-la ao serviço pleno do
desporto.
Na visão do técnico de natação, o país não ganha nada com a
Piscina do Zimpeto, pois os gestores actuais não permitem que
outras colectividades, diferentes
do Clube do Zimpeto treinem
naquele espaço, e como resultado, nadadores de outros clubes
treinam em “banheiras”, para
depois irem fazer provas de 50
metros.

Piscina Olímpica do Zimpeto
“Aquela piscina só será útil
quando poder haver treinos e não
só duas ou três provas. E mesmo
assim, encontramos a piscina
deteriorada e temos que pôr a
água em condições e pagar para
fazer uma prova”, criticou a fonte, para depois dizer que o mais
prático seria o Estado terceirizar
a infra-estrutura.
“Natação tem condições para
voltar em pleno”
Num outro desenvolvimento, Xavier disse à nossa equipa
de reportagem que a agremiação
da qual faz parte já teve reuniões
com a Associação de Natação da
Cidade de Maputo e com a federação da modalidade, para que os
atletas voltem de forma segura às
actividades desportivas.
Para Xavier, é sabido cienti camente e foi publicado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) que na água da piscina,
que é tratada com cloro, não há
transmissão do vírus, daí que, no
seu entender, apenas uma nadadora, que vai aos Jogos Olímpicos
de Tóquio, foi autorizada.
É que, fundamenta, as piscinas estão ao ar livre, e não havendo transmissão por via da água
com cloro, segundo ele, existem
condições propícias para todos os
nadadores regressarem.
Na percepção da fonte, é legítimo pensar nos Jogos Olímpicos,
tendo em conta que no âmbito da

solidariedade olímpica, a Federação Internacional de Natação
(FINA) convidou dois atletas nacionais, que, apesar de não possuírem mínimos necessários, irão
des lar a sua classe naquele certame, que terá lugar em Tóquio,
provavelmente em 2021. No entanto, na opinião do nosso entrevistado, há que pensar também
nos que competem internamente.
“As promessas, ou seja, aque-

se revezar e seguindo todas as
regras de combate à pandemia”,
disse, apelando ao Governo para
que deixe os atletas trabalharem,
ainda que a meio gás, como acontece nos escritórios, que o fazem
num lugar fechado e com mais
possibilidade de contaminação,
o que já não acontece com a natação, que é praticada ao ar livre.
Há fome na natação

porque se estava no pico, com os
nadadores e os treinadores a procurarem estar no seu melhor.
Com a paragem, privilegiam
treino em seco, que permite o
desenvolvimento de outras capacidades auxiliares na água. Contudo, nem todos os atletas tiram
proveito, uma vez que alguns
não têm condições para aceder
ou ter às plataformas de forma
permanente.
De acordo com o director
do Departamento Técnico da
ANPM, os impactos nanceiros que a pandemia causou aos
treinadores não são colocados
em discussão pelos governantes,
que esquecem que por detrás do
atleta existem pro ssionais que
vivem da natação.
“Neste momento, os treinadores não estão a dar treinos, e
nenhum atleta está a pagar, porque não estão a treinar”, desabafou a fonte.
Xavier disse ao Dossiers &
Factos que ca difícil manter os
parâmetros da natação em pé,
porque não há nenhum pronunciamento sobre qual é o futuro
de um técnico que está sentado
em casa, sem fazer nada, sem salário para lhe garantir uma vida
condigna.
O treinador sugere que se
siga o exemplo da África do Sul,

Rui Xavier, treinador de natação
les que daqui há dois anos estarão
atrás dos mínimos olímpicos e
estão parados, enquanto temos
muitas pistas de natação no país.
A Piscina do Zimpeto tem 10 pistas, o equivalente ao mesmo número de atletas, pelo que podem

Em relação ao impacto da
Covid-19 na modalidade, Xavier
avança que o que acontece não é
muito diferente das outras modalidades. Caracteriza a crise actual como um choque repentino,

onde se fez levantamento nos
clubes, para aferir os prejuízos
e posteriormente foi criado um
fundo de doações, para poder alimentar alguns técnicos, enquanto não retomam as actividades
desportivas.
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A TERRA E OS HOMENS

Fotos: Albino Mahumana

Desenrascando a vida

& Dossiers
Factos
,

5

, 1

0 1

SEGUNDA FEIRA
29 de Junho de 2020

5

5 ,

É

23

,

0RoDPELTXH p XP SDtV RU R TXH R DU LV D
HQ D HQGLUHL DU FRP SLQFHO

A

reabilitar a infra-estrutura.
Para Radiante, as pessoas
não podem só criticar, devem
sim ajudar a reerguer aquele
centro cultural, como forma de
imortalizar o nome de Malangatana, um dos maiores ícones das
artes plásticas do país.
Radiante defende que os artistas da velha guarda têm muita
sorte, porque têm mais experiência, e quando os coleccionadores e compradores de arte
precisam de obras, preferem as
obras deles.

arte moçambicana
é muito rica e está
sempre em alta, “infelizmente, este país
está torto, e o artista, com pincel, tenta endireitá-lo”. A colocação é do artista plástico moçambicano Radiante Manuel
Alegre, discípulo do já falecido
e conceituado artista Malangatana Valente Nguenha.
D&F

Mais conhecido por Radiante, o artista entra no mundo das
artes plásticas em 1994, para se
formar no Curso de Grá ca. Em
entrevista ao Dossiers & Factos,
conta que não concluiu o curso,
na Escola de Arte Visuais, mas
foi nessa altura que começou
a dedicar-se às artes plásticas,
tendo como inspiração o Mestre
Malangatana Valente Nguenha.
O artista conta que ouvia
falar de Malangatana, enquanto
fazia desenhos de carrinhos e
aviões, entre outras brincadeiras. Foi seu tio, falecido escultor
Albino Magaia, que informou
Malangatana da existência do
sobrinho que pintava, e pediu
ao mestre para avaliar se havia
alguma esperança de prosseguir
com as artes ou seria uma perca

Coronavírus ainda não afectou o trabalho

Albino Magaia, artista plástico
da-se dos momentos passados
juntos como uma experiência
inesquecível.
Durantes a entrevista, Radiante contou que o momento
mais marcante de sua carreira
foi em 1997, quando ganhou o
seu primeiro prémio de pintura,

balhar e não pensar que a arte
sempre iria me dar muito dinheiro, como muita gente pensa
dos artistas”, sublinha.
“A sociedade deve reconhecer
Malangatana”
Durante a entrevista, o nosso

tirarem um tubo de esgoto, destruindo assim a obra.
“As pessoas não tiveram
vergonha de destruir a obra de
um grande artista da dimensão de Malangatana”, disse a
fonte, mostrando-se bastante
indignado.
Entretanto, na percepção da
nossa fonte, muitas pessoas, em
particular quando fala do Centro Cultural de Matalana, “mandam piadas”, dizendo que o centro está abandonado, mas nada
fazem para ajudar a melhorar e

No decurso da entrevista, o
artista deixou claro que o novo
coronavírus não tem afectado o
trabalho de produção das obras,
porque continua a trabalhar
normalmente, e quando acaba
a tinta, consegue ainda sair de
casa para fazer a reposição.
Mas está ciente de que futuramente irá afectar, porque, pelo
que parece, as medidas serão
agravadas, para conter a propagação da pandemia.
Debruçando-se sobre o seu
trabalho, a rmou ser difícil
dizer se o material para fazer
os quadros é caro ou não, porque, por exemplo, a tinta que a
maior parte dos artistas usa em
Moçambique não tem marcas
especí cas para produzir obras.
Nisto, com a falta da original,
a pior que lhes aparecer serve
para trabalhar.

Prémios e distinções
1989 - Primeiro prémio em desenho na EMODRAGA Maputo
1996 - Primeira DESCOBERTA em escultura,
Casa da Cultura

de tempo.
A fonte conta que foi muito
bem recebido e aprendeu a arrumar os materiais, preparar as
telas, e outras informações básicas nesta área, tendo trabalhado
com o Mestre Malangatana até
os seus últimos dias de vida.
Hoje, sem o seu mentor, recor-

1997 - Menção Honrosa em Pintura, Instituto
Camões
num concurso organizado pelo
Instituto Camões.
“Malangatana marcou a
minha carreira, porque disse
para que eu não me orgulhasse,
dizendo que já era um artista
consagrado. Disse que devia
assumir uma responsabilidade
acrescida, para continuar a tra-

interlocutor disse que gostaria
que a sociedade e os artistas, em
particular, não se esquecessem
de Malangatana, dando continuidade à sua obra e sonhos.
Aliás, uma coisa que deixa
triste Radiante é ver um mural
de Malangatana, numa das instituições do país, furado, para

1999 - Segundo prémio em Escultura MUSART
1999 - Menção Honrosa Bienal TDM Maputo
2000 - Primeiro prémio em Escultura MUSART
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O

presidente da África
do Sul e em exercício da União Africana defendeu, semana nda, que a imunização
dos africanos deve ser feita por
produtores africanos, num seminário onde os participantes
defenderam a urgência de agir
imediatamente.
“Precisamos de uma vacina
rápida, segura e barata, e a imunização deve ser feita por produtores africanos e preparada em solo
africano”, disse Cyril Ramaphosa,

citado pelo Jornal de Angola.
De acordo com o órgão, Ramaphosa, o presidente sul-africano defendeu essa posição durante
uma intervenção no seminário

que juntou os principais responsáveis pela Saúde em África.
O seminário foi dedicado à
importância da vacina contra a
pandemia da Covid-19 em África,

com o tema: “A Liderança de África no Desenvolvimento e Acesso a
uma Vacina contra a Covid-19”.
“Os desa os são enormes, e
os recursos também, mas são necessários para garantir a cobertura
num continente tão vasto e populoso como o nosso. Por isso, precisamos de agir com urgência”, alertou o chefe de Estado da África do
Sul, um dos países mais fustigados
no continente pela pandemia.
O Jornal Angola relata que
durante o evento, o director do
Centro de Controlo e Prevenção
de Doenças da União Africana
(África CDC), John Nkengasong,

anunciou a primeira participação
de africanos num ensaio clínico
desenvolvido pela Universidade
de Oxford, visando a obtenção de
uma vacina.
O ensaio, conduzido em larga escala na África do Sul, Reino
Unido e Brasil, visa responder
à pandemia, que John Nkengasong disse “ter começado devagar,
mas estar agora a acelerar muito
rapidamente”.
“Temos de agir agora, senão
África corre o risco de ser deixada para trás numa vacina global”,
alertou o responsável durante o
evento.

0LOKDUHV IRJHP GR OHV H GR XGmR GR XO DSyV DJD GH LROrQFLD p QLFD
Milhares de pessoas fugiram da
região de Pibor, no leste do Sudão
do Sul, após uma nova vaga de
violência intercomunitária, disse
a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), adiantando que suspendeu todas as suas actividades
na região. A informação foi avançada recente pelo jornal Minuto
ao Minuto.
O Minuto ao Minuto avançou que
os confrontos entre membros dos
grupos étnicos rivais Murle e Lou
Nuer, no estado de Jonglei, onde
se localiza Pibor, prolongam-se há
meses, e, em Maio, causaram mor-
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te a mais de 200 pessoas, incluindo
um funcionário dos MSF.
Ainda de acordo com a fonte em
alusão, uma nova vaga de violência
entre comunidades da região começou em 15 de Junho.
"Os confrontos estão a aproximar-

-se à cidade oriental de Pibor e
quase todos escolheram refugiar-se
no mato, incluindo o pessoal dos
MSF", acrescenta a fonte.
O encerramento dos centros de
saúde dos MSF ocorre numa altura
em que a organização estima que

o número de vítimas dos con itos
venha ainda a aumentar e quando
se aproxima a época da malária, e o
novo coronavírus está a espalhar-se
pelo país.
"O que vi foi extremamente traumático. Vi sinais de extremo medo
e tristeza nos olhos das pessoas,
devido a esta violência recorrente",
disse a enfermeira dos MSF, Regina MarkoNgachen, citada pelo
Minuto ao Minuto, tendo acrescentado que "os guerreiros não só atacam o gado, como também queimam casas, destroem e saqueiam
propriedades".
O Sudão do Sul, onde foi assinado
um acordo de paz em 2018, luta

para recuperar-se de uma guerra
civil de seis anos, que matou mais
de 380.000 pessoas e causou uma
crise humanitária sem precedentes.
Os combates entre tropas governamentais e grupos rebeldes continuam, no entanto, especialmente
na região do sul.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o antigo líder do principal
grupo rebelde e agora vice-presidente Riek Machar, formaram um
governo de unidade nacional em
Fevereiro. Mas um desacordo sobre
a distribuição dos estados regionais
entre as duas facções do executivo,
que só foi resolvido há dias, deixou
um vazio de poder a nível local.
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xistem mistérios que nem
mesmo a ciência consegue explicar. Imagine o
tamanho da surpresa deste casal de nigerianos, quando a
mulher deu à luz a um bebé branco
e loiro.

Ben e Ângela são ambos negros
e já têm dois filhos. No entanto, o

jornal The Sun revelou que Ângela
tinha dado à luz seu terceiro bebé
num hospital de Londres, uma menina loira de olhos azuis, um nascimento que surpreendeu seus pais,
sabendo que eles não têm antepassados brancos na árvore genealógica.
As primeiras dúvidas formaram-se quanto à fidelidade da mulher,
mas o hospital rapidamente rejeitou

essa hipótese e ainda comprovou
que a menina não era nem albina
nem mestiça.
Trata-se de um fenómeno que
permanece inexplicado mas não
raro. De facto, há alguns anos, dois
britânicos deram à luz gémeos: um
negro e outro branco. Portanto,
pais, não se surpreendam se um dia
tiverem um loiro de olhos azuis.

