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MILITAR FAZ REVELAÇÕES SOBRE CABO DELGADO

“É guerra
com fins

“Filhos de generais não 
vão à guerra”

Há estado de sítio não 
declarado em Mueda

HÁ CARNE PARA CANHÃO

INSURGENTES AGITAM TERRA NATAL DO PR

lucrativos”
 "PR mentiu: FDS não 

recebem subsídios"
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Estamos a vulnerabilizar o destacamento 
feminino na Polícia

De alguns dias a esta parte, é notícia nos 
media e nas redes sociais o caso das 15 ou 28 
assim como podem ser 30 ou mais instruen-
dos de sexo feminino do Centro Formação 
Prática e Básica da PRM em Matalane.

O assunto está a alimentar muita polé-
mica e especulação na praça pública, devido 
ao elevado número de pessoas envolvidas, 
ou seja, vítimas de suposto assédio sexual, 
que culminou com o engravidamento des-
sas jovens.

Ora, para nós, a maior preocupação 
não é com as mulheres que estão grávidas, 
porque,na verdade, são maiores de idade, 
com consciência de suas responsabilida-
des individuais, e que sabem o que querem, 
bem como o que estão dispostas a fazer para 
alcançar seus objectivos de vida e sonhos. O 
que nos inquieta  é o impacto desse tipo de 
casos, sobretudo nas hostes da nossa Polí-
cia, nomeadamente o carácter que se pode 
atribuir a toda polícia de sexo feminino na 
via pública.

Os comentários que nasceram deste caso 
levam a entender, salvo opinião contrária, 
que as mulheres que vão ou passaram pela 
formação da polícia, no centro de Matalane 
em especial, foram todas, ou na sua maio-
ria, usadas e abusadas sexualmente.

Para nós, isso é errado. Porque, na verda-
de, ao que se sabe, os centros de preparação 
político-militar, todos eles, têm disciplina e 
postura rígida para com todos os envolvi-
dos, a partir do comando até ao instruen-
do, incluindo os civis que eventualmente 
trabalham nas diferentes áreas de apoio, tal 
como a cozinha, por exemplo.

É difícil para nós, que outrora tivemos 
a "oportunidade /sorte" de passar por cen-
tros de instrução político-militar ou para-
militar, conceber nas nossas mentes que, de 
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facto, foi possível o envolvimento sexual e 
amoroso entre instruendos e instrutores, 
em número elevadíssimos quanto  o que se 
refere.

Se isso aconteceu, o comando ou a di-
recção do centro em causa deve, imediata-
mente, ser responsabilizado de negligência 
acentuada. 

Dissemos isso porque o contacto entre 
os instruendos e instrutores nunca deve ser 
de amizade ou aproximação.

O contacto que existe entre ambas as 
partes é,  ou devia ser, apenas de instrução/ 
formação e obediência às ordens emana-
das, em função das  hierárquicas.

 
O princípio instituído no centro é de 

que o instrutor nunca deve ser vulnerável 
perante os instruendos. Era suposto que a 
figura de instrutor para a área de formação 
militar ou paramilitar fosse encarada pelos 
formandos como um "bicho" e não um ami-
go ou bom formador.

Isso devia ser de domínio de quase todos. 
Aliás, existe a necessidade de separação do 
instruendo da família para se garantir, em 
todos os aspectos, a sua transformação no 
sentido de obter outra postura  na sua for-
ma de ser e estar perante a sociedade.

No centro de preparação político-mili-
tar, como sabemos, existem ordens e proce-
dimentos disciplinares que são impostos a 
todos. Há igualmente casernas, sala de di-
versão, onde se vê televisão, loja ou centro 
social, refeitório, tudo isto para os instru-
tores; e são locais onde os instruendos não 
chegam ou não deviam chegar. 

Esta separação visa essencialmente ga-
rantir a separação entre as duas classes, de 
tal forma que este procedimento se verifica 
desde a altura em que, naquele centro, ape-

nas treinavam indivíduos de sexo mascu-
lino, e os de sexo feminino eram treinados 
em Michafutene, onde actualmente funcio-
na a ACIPOL. 

No entanto, relatamos todos estes proce-
dimentos para buscar a consciência de toda 
a opinião pública, ao mesmo tempo que 
pretendemos persuadir o Comando Geral 
da PRM a  pronunciar-se o mais rápido pos-
sível sobre o que, de facto, terá  acontecido 
para que tantas alunas ficassem grávidas.

Tal como dissemos em parágrafos ante-
riores, o silêncio das autoridades compe-
tentes, nomeadamente o Comando Geral 
da PRM, pode, de certa forma, alimentar a 
má ideia de que o Centro de Formação Prá-
tica da PRM , em Matalane, é vulnerável à 
prática de sexo desprevenido entre os ins-
trutores e instruendos. 

Em cascata, essa ideia  vai também dar 
a entender que, afinal de contas, as agentes 
da polícia que pululam nas instituições po-
liciais e na rua, para serem formadas pas-
saram por troca de favores sexuais com os 
instrutores, o que é feio e vulnerabiliza a 
corporação, sobretudo a Polícia no seu des-
tacamento feminino.

Se não se apurarem os factos sobre o que 
terá acontecido com aquelas 15 ou mais ins-
truendos, estaremos a admitir que as jovens 
oficiais da polícia que temos, na sua maio-
ria, são resultado de envolvimento sexual 
com seus superiores hierárquicos, o que é 
negativo. 

De outra forma, se o Comando Geral da 
PRM não se pronunciar de forma correcta, 
corremos o risco de nos próximos cursos 
registar-se  uma redução significativa na 
candidatura de raparigas, devido a esta má 
fama.

                            serodiotouo@gmail.com



3Dossiers
Factos& SEGUNDA-FEIRA

17 de Agosto de 2020DESTAQUE

“É uma guerra não declarada e com fins 
lucrativos”

MILITAR LEVANTA A PONTA DO VÉU SOBRE CABO DELGADO

Texto: RedacçãoD&F

A situação na provín-
cia de Cabo Delgado 
continua a deterio-
rar-se, e na semana 

passada os insurgentes voltaram 
a mostrar pujança, ao ocupar, 
mais uma vez, a estratégica vila 
de Mocímboa da Praia, numa 
batalha que durou mais de sete 
dias, com relatos de uma verda-
deira chacina de ambos os la-
dos, incluindo civis. Para com-
preender melhor o que se vive 
no terreno e as várias facetas de 
uma guerra que até hoje conti-
nua um mistério, o Dossiers & 
Factos entrevistou, em exclusi-
vo, um militar, cujo nome prefe-
rimos omitir, por razões óbvias, 
e trataremos pelo nome fictício 
de Garganta Funda. Este já este-
ve à frente da linha de combate 
contra os insurgentes, durante 
mais de cinco meses, e descre-
ve a situação como sendo um 
verdadeiro inferno. No meio da 
conversa chega a dizer que den-
tro da tropa moçambicana há 
traidores, para além de vários 
jovens que desertam para se 
juntar aos insurgentes.
Nas entrelinhas, revela que, 
afinal, o subsídio de empenha-
mento prometido pelo Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, não passa de letra mor-
ta, pois não está a ser pago pelo 
Governo aos milhares de jovens 
que sacrificam suas vidas para 
que todos nós possamos ainda 
dormir em paz nas nossas casas, 
num país em que o Estado paga 
subsídios e rendas absurdas aos 
dirigentes. Mais adiante, revela 
que alguns militares provenien-
tes de famílias influentes, quan-
do são chamados para ir a Cabo 
Delgado, os seus nomes são reti-
rados da lista, e ficam em Mapu-
to.  Quando questionado sobre 
se um dia voltaria a Cabo Del-
gado, o nosso interlocutor foi 
peremptório: “missão é missão, 
e tenho de cumprir, apesar de 
não ter vontade de voltar àquele 
inferno”.
Aliás, ele próprio reconhece 
que é uma guerra com contor-
nos melindrosos, em que os 
insurgentes escolhem os alvos 
e nunca atacam as empresas pe-
trolíferas e as zonas de origem 
dos dirigentes. Enquanto isso, 

Dossiers & Factos (D&F) 
– Por aquilo que temos acom-
panhado, os insurgentes tor-
naram a vida dos militares e da 
população um inferno em Cabo 
Delgado...

Garganta Funda (GF) – É 
verdade, aqueles “gajos” quando 
vêm podem atacar a posição onde 
estão as Forças ou queimar aldeias.

D&F – Recentemente, o pro-

prietário da DAG disse que os in-
surgentes estavam bem treinados 
e equipados. Você, como militar 
que já esteve no terreno, confir-
ma esse poderio do adversário?

GF - Sim, estão bem treinados, 
tanto que existem alguns colegas 

da nossa força que desertam e 
juntam-se aos insurgentes. Tam-
bém há desmobilizados que não 
têm emprego que se “alistam” nas 
fileiras dos insurgentes.

D&F - Então a história de que 
só fazem parte dos insurgentes 
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as aldeias onde vivem as popu-
lações são alimentadas com a 
“pólvora de cada dia”, razão pela 
qual Cabo Delgado, a partir do 
rio Mingaleu até Ouasse, está 
despovoado. Como que a colo-
car o dedo na ferida, Garganta 
Funda revela que, “em Cabo 
Delgado, o membro das FADS é 
obrigado a ir à população com-
prar milho e comprar mandioca 
para tomar chá”, por isso pede 
ao PR e outros governantes para 
que tratem os militares como 
se fossem seus próprios filhos, 
porque neste momento se sen-
tem desamparados. Leia e sinta 
as histórias arrepiantes trazidas 
por este homem, que diz que, 
naquela província, “estamos pe-
rante uma guerra não declarada 
e com fins lucrativos”.

pessoas que professam a religião 
muçulmana não é verdade?

GF – Isso é uma fantochada 
para tapar os olhos das pessoas. 
Olha, além dos colegas que fogem 
e passam a fazer parte dos insur-
gentes, existem outros que são 
“traidores”, “aliados” dos insur-
gentes e que dão informação ao 
inimigo.

É super verdade que há trai-
dores dentro das Forças, e como 
se tal não bastasse, os insurgentes 
usam armas mais potentes que as 
nossas. Há vezes em que um pe-
lotão nosso pode ter duas armas 
daquelas que eles usam, enquanto 
eles têm mais que 12. O resto das 
armas da nossa Defesa é do tipo 
AKM. Repare que quando dispa-
ram uma PK (arma automática de 
grande calibre), as nossas tornam-
-se inúteis.

“Às vezes fugimos para não 
morrer”

D&F – Do tempo em que es-
teve em Cabo Delgado, já esteve 
numa situação de fogo cruzado? 
Como é que tem sido o compor-
tamento no terreno?

GF – Muitas vezes, isso é pão-
-nosso de cada dia. Quando ata-
cam, temos que responder, não 
há maneira. Mas, há vezes que 
fugimos para não morrer. Com o 
material bélico que trazem, só po-
demos fugir.

D&F – Se vocês, que estão lá 
para combater os insurgentes, 
fogem, a população como é que 
fica no meio disso tudo?

GF – Meu irmão, uma par-
te da população é conivente com 
os insurgentes, pior em Mocím-
boa da Praia. Os insurgentes 
escondem-se nas casas e recebem 
informações sobre as nossas posi-
ções. Alguns são filhos da comu-
nidade, por isso aquela guerra é 
complicada.

D&F – É claro que juraram 
e estão a defender a pátria, mas 
tendo em conta esses relatos, vale 
a pena correr o risco?

“As empresas 
petrolíferas não são 
atacadas, por isso, 
como militares, 
desconfiamos que 
os donos dessas 
empresas podem 
estar por de trás 
desta guerra, porque 
os insurgentes 
escolhem os alvos.
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“Não é missão de Deus, mas precisamos 
da salvação Dele”

Quando filhos de dirigentes são chamados para ir à 
Cabo Delgado seus nomes são retirados da lista

D&F – Então em Cabo Delga-
do é salve-se quem puder?

GF – Só Deus nos pode sal-
var, apesar de a missão não ser de 
Deus. Agora, cabe a cada um orar 
ao seu Deus para o salvar. Mas nós 
militares somos necessários, por-
que no meio disso tudo tem uma 
parte da população que é inocente. 
Hoje em dia, Mocímboa da Praia 
está vazia. Houve ordens de se 
bombardear tudo, mas depois a 
missão foi abortada. A província 
de Cabo Delgado, a partir do rio 
Mingaleu até Ouasse, está despo-
voada. Virando de Ouasse, como 
quem vai a Palma, idem. As pes-
soas fugiram.

D&F – Sabe dizer quantos 
homens podem ter as fileiras dos 
insurgentes?

D&F – Esteve no local 
dos acontecimentos. Acredi-
ta mesmo que os russos não 
conseguiram acabar com os 
insurgentes?

GF – Isso de que os russos 
não conseguiram é mentira, deve 
ter havido algo que não correu 
bem entre eles e o nosso Gover-
no. Os russos tinham capacidade 
de usar armas de grande calibre, 
mas ordens superiores diziam 
que não podiam usá-las, porque 
não se declarou guerra como tal.

D&F – Vocês que são mili-
tares, olham para os aconteci-
mentos de Cabo Delgado como 
guerra ou não?

GF – Aquilo é uma guer-
ra com fins lucrativos, embora 

GF – Isso não sei, mas sei que 
têm por aí cinco bases, e estão a 
recrutar mais jovens. Nós estamos 
lá, mas não estamos seguros, e nin-
guém ficará seguro enquanto a si-
tuação continuar do jeito que está.

D&F – Em termos de logísti-
ca, qual é o ponto de situação das 
FDS?

GF – Desde que entrei nas 
FDS, só foi desta vez que senti o 
fracasso, em termos de logística. 
Já tive várias missões, mas esta é 
a pior. Não sei se os comandantes 
dos batalhões estão a desviar os 
produtos. Em Cabo Delgado, o 
membro das FDS é obrigado a ir à 
população comprar milho e man-
dioca, para tomar chá. Acredito 
que se estivéssemos numa cidade, 
muitos já teriam abandonado, mas 

GF – Além de defender a pá-
tria, trata-se do meu emprego e 
dependo disso para dar de comer 
aos meus filhos. Há os que fogem, 
tiram o fardamento e dizem que 
já não querem. E são muitos os 
que fazem isso, Guarda Fronteira, 
Unidade de Intervenção Rápida 
(UIR), entre outras unidades.

Subsídio de empenhamento 
prometido pelo PR continua 

uma miragem

D&F – O Presidente da Re-
pública prometeu subsídio de 
empenhamento às FDS. Já estão 

a receber esse valor?

GF – Essa promessa foi para os 
que vão a Manica, Sofala e Cabo 
Delgado, mas até agora eu e os 
meus colegas ainda não vimos 
nada. Estamos no terreno, mas até 
agora não se passa nada. Mesmo 
o pessoal da UIR ainda não teve 
nada.

D&F – Mas já reclamaram o 
pagamento desse subsídio?

GF – O problema é que não 
conhecemos quem nos paga, se 
conhecêssemos iríamos ter com 

ele e reclamar. Além de que somos 
apenas militares, e não nos dão es-
paço para falar. Se por acaso levan-
tar esse assunto na presença Chefe 
do Estado, dali mesmo te colocam 
em zonas em que os insurgentes 
actuam mais.

D&F – Os insurgentes atacam 
apenas posições militares e a po-
pulação nas aldeias ou as empre-
sas petrolíferas são também alvo 
de ataques?

GF – As empresas petrolíferas 
não são atacadas nem um pouco. 
É por isso que, como militares, 

desconfiamos que os donos dessas 
empresas podem estar por detrás 
desta guerra. Embora exista uma 
protecção dos militares, não se jus-
tifica que nem sequer uma única 
vez tenham atacado, para vermos 
que, de facto, não escolhem os seus 
alvos. Por exemplo, agora atacaram 
Ouasse, um desvio entre Mocím-
boa da Praia, Macomia e Mueda.

Digo que há conivência, por-
que esses “gajos” sempre que ten-
tam meter material bélico em 
Mueda para atacar, as armas são 
sempre encontradas, o que au-
menta as nossas suspeitas. Por que 
é que quando são outras zonas o 

material não é apanhado?

D&F – Então, pode-se dizer 
que em zonas onde nasceram al-
guns dirigentes não há ataques?

GF – É por isso que eu digo 
que se isso fosse, de facto,  uma 
guerra sem coniventes, iriam tam-
bém atacar Mueda, mas sempre 
que os insurgentes preparam um 
ataque, consegue-se abortar. Hou-
ve umas duas, senão três vezes, 
em que foram presas pessoas que 
iam atacar Mueda e que haviam 
escondido o armamento dentro de 
congeladores.

não declarada, mas é guerra. A 
população e os militares estão a 
morrer.

D&F – Qual é o sentimento 
que vocês que estão a combater 

em Cabo Delgado têm?

GF – É de tristeza e medo, 
mas não há maneira. Temos que 
cumprir, e alguns se arrepen-
dem. Alguns que pertencem a 

famílias influentes, quando são 
chamados para ir a Cabo Delga-
do, são retirados da lista e ficam 
em Maputo, enquanto outros 
vão morrer. É pena porque não 
podes ver, mas muitos colegas 
das FDS têm processos discipli-
nares, porque abandonaram as 
viaturas quando chegou a hora 
de ir a Cabo Delgado.

D&F - Já esteve em combate 
e viu seus colegas a morrerem. 
O que acontece com os corpos. 
São entregues às famílias ou 
não?

 
GF – Já vi colegas a tombar 

em combate, e as famílias que 
fazem pressão recebem os cor-
pos para o devido enterro. Há 
vezes em que quando a pressão é 
maior, mesmo os corpos estando 

em estado de decomposição são 
mandados para as famílias. Mas 
há também situações em que os 
corpos, reclamados ou não, são 
enterrados em vala comum.

D&F – Há casos de colegas 
vossos que morrem e as famí-
lias não recebem os corpos. 
Para a família do malogrado, o 
Estado faz alguma coisa?

GF – É preciso que a família 
seja forte e pressione bastante. 
Por exemplo, tivemos um colega 
que foi vítima de ataque de cro-
codilo, quando estava a banhar-
-se no rio, isso em Palma, e só se 
recuperou a metade do corpo. 
Para se levar o corpo a Tete foi 
preciso grande confusão. Contu-
do, garantiram todos os direitos 
aos filhos e à esposa.

é pena porque estamos no mato.

D&F – Existe coordenação 
entre os mercenários sul-africa-
nos e as FDS?

GF – Existe sim, eles sobre-
voam as zonas e estão sediados em 
Mueda e não no mato. Nunca se 
embrenharam mata adentro, ape-
nas sobrevoam e bombardeiam.

“Não tenho vontade de voltar 
para aquele inferno”

D&F – O Comandante-geral 
da Polícia vive em Cabo Delga-
do e tem sido visto em fotos no 
teatro operacional de AKM em 
punho. O que ele faz, na verdade?

 
GF – O Comandante não 

participa, nunca esteve numa 

frente de combate. O que faz, na 
verdade, é sobrevoar as zonas de 
helicóptero, enquanto se fazem 
bombardeamentos.

D&F – Esteve cinco meses 
a combater em Cabo Delgado e 
conseguiu voltar a Maputo com 
vida. Se for solicitado de novo 
voltaria?

GF – Missão é missão e tenho 
de cumprir, apesar de não ter von-
tade de voltar para aquele inferno. 
O mais agravante é que vamos 
para lá para ficar três meses, mas 
por causa de questões burocráticas 
ficamos cinco meses, com possibi-
lidade de ficar mais tempo, se não 
tivermos sorte.

D&F – Se tivesse oportunida-
de de falar com o PR ou outros 

governantes sobre esta guerra, o 
que diria?

GF – O que exigiria deles é que 
tratassem as FDS como se fossem 
seus próprios filhos. Sentimo-nos 
desamparados. Se você manda o 
seu filho à machamba, tem que 
dar enxada e comida para ter for-
ça de trabalhar. Saco vazio não fica 
em pé. Estamos entregues à nossa 
própria sorte. E volto a repetir, es-
tamos numa missão que não é de 
Deus, mas precisamos de Deus. Se 
pelo menos conseguem dar cinco 
pães aos filhos, que dêem um às 
FDS, para dividirem entre eles. Em 
todas as missões em que já estive 
envolvido, nunca levei Bíblia, mas 
nesta de Cabo Delgado, a Bíblia 
foi minha companheira, e nunca li 
tanto desde que me conheço como 
homem.
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  Insurgentes já tentaram entrar em Mueda mais de uma vez
Mueda vive um estado de sítio não declarado

Na passada sexta-fei-
ra, durante sua bre-
ve intervenção na 
conferência de im-

prensa do Comando Operativo 
das Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS), o ministro do Interior, 
Amade Miquidade, descartou a 
possibilidade de declaração de 
estado de sítio na província de 
Cabo Delgado como resposta à 
intensificação dos ataques. No 
entanto, um documento na pos-
se do Dossiers & Factos mostra 
que pelo menos no distrito de 
Mueda, terra natal do Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, e 
de toda a elite maconde que hoje 
controla os destinos do país, 
vive-se um estado de sítio não 
declarado.

Através de um comunicado 
fixado nos principais pontos de 
concentração e divulgado nas di-
ferentes instituições daquele pon-
to do país, o Comando Distrital 
da Polícia da República de Mo-
çambique em Mueda comunica a 
todos os cidadãos a instituição de 
um recolher obrigatório e a limi-
tação de alguns direitos.

Fundamentando a medida 
com a necessidade de facilitar o 
controlo da movimentação po-
pulacional na vila de Mueda, 
diante da ameaça dos insurgen-
tes, a Polícia naquele ponto do 
país determinou a interdição da 
presença de pessoas na via públi-
ca das 18:00 às 06:00 horas do dia 
seguinte.

Igualmente, o documento, 
datado de 11 de Agosto último e 
distribuído em português e shi-
makonde, determina a proibição 
de operações bancárias e todo o 
tipo de actividades comerciais 
nesse mesmo período. O docu-
mento, que não cita nenhum dis-
positivo legal, termina referindo 
que, “em caso de renitência, vai 
se tomar medidas severas, cuja 
responsabilidade será individual”.

A preocupação da PRM em 
Mueda mostra que há uma ten-
são muito grande naquele distrito 
ao norte de Cabo Delgado, que é 
o berço do Presidente da Repúbli-
ca, e um dos poucos pontos que 
até hoje nunca foram atacados.

O referido documento veio 
corroborar as declarações de um 
militar, vertidas numa entrevista 
reproduzida nas páginas 3 e 4 da 
presente edição, que revela que 
nos últimos meses já foram repe-
lidas pelo menos três tentativas 
de ataque a Mueda.

Entre as revelações do jovem 

militar, consta que, afinal, aque-
le ponto do país é o único onde 
os Serviços Secretos funcionam 
plenamente, tendo conseguido 
evitar que os insurgentes se in-
filtrassem ou mesmo metessem 
armamento.

“Sempre que os insurgentes 
tentam meter material bélico em 
Mueda, para poderem atacar, as 
armas são sempre encontradas, o 
que aumenta as nossas suspeitas. 
Por que é que quando são outras 
zonas o material não é apanhado? 
Se isso, de facto, fosse uma guer-
ra sem coniventes, iriam também 
atacar Mueda, mas sempre que os 
insurgentes preparam um ataque, 
consegue-se abortar. Houve duas, 
senão três vezes, em que foram 
presas pessoas que iam atacar 
Mueda e que haviam escondido 
armamento dentro de congelado-
res”, destacou.

Nyusi diz que há interesse em 
dividir o país por causa dos 

recursos

Entretanto, num discurso 
vertical, o Presidente moçambi-
cano, Filipe Nyusi, disse, na últi-

TODAS ATENÇÕES VIRADAS PARA O BERÇO DE FILIPE NYUSI

ma sexta-feira, durante sua visita 
a Cabo Delgado, que a guerra 
que assola aquele ponto do país 
está a ser movida por pessoas que 
querem dividir Moçambique, 
por causa das riquezas que o país 
possui.

“Parte desta população (des-
locada) saiu do distrito de Quis-
sanga (um dos mais afectados 
pela violência armada), devido à 
guerra movida por pessoas que 
nos querem dividir por causa 
das nossas riquezas”, disse Fili-
pe Nyusi, numa breve mensa-
gem divulgada na sua página do 
Facebook.

O Chefe do Estado moçambi-
cano pede ainda que os moçam-
bicanos continuem vigilantes e 
mantenham a esperança em “dias 
melhores”, encorajando as Forças 
governamentais a continuarem 
firmes na defesa das populações.

“Temos de continuar vigilan-
tes e ter esperança de que me-
lhores dias virão. Encorajamos 
os jovens das Forças de Defesa e 
Segurança, que trabalham noite 
e dia, a continuarem a lutar pela 
tranquilidade do nosso povo”, 
acrescentou o Chefe do Estado 

moçambicano, citado pela Lusa.

Insurgentes voltam a mostrar 
ousadia e poder de fogo

Até ao fecho desta edição, 
na passada sexta-feira, os insur-
gentes continuavam a controlar 
o porto marítimo e parte da vila 
de Mocímboa da Praia, depois 
de uma vaga sucessiva de ataques 
armados, na semana passada, 
que são descritos como os mais 
violentos até aqui registados. 
Como que a capitular, o ministro 
da Defesa, Jaime Neto, convo-
cou a Imprensa para dizer o que 
todo mundo já sabia “o povo e o 
Estado moçambicano estão sob 
agressão de um grupo de terroris-
tas nos distritos ao norte de Cabo 
Delgado”.

Na interacção com a Impren-
sa, o ministro da Defesa trouxe 
uma folha de lamentações, e jus-
tifica-se dizendo que, apesar dos 
esforços adicionais das Forças de 
Defesa e Segurança na descoberta 
e destruição de numerosos acam-
pamentos de bandos de terroris-
tas e eliminação de vários grupos 
em Mocímboa da Praia, a ousa-

dia dos insurgentes foi maior.
Segundo ele, o trabalho das 

Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) ficou grandemente con-
dicionado, porque o “inimigo se 
infiltrou em vários bairros, tra-
jado a civil, e beneficiando-se de 
várias cumplicidades, atacou a 
vila de dentro para fora, causan-
do destruição, saque e assassinato 
de cidadãos indefesos”.

O ministro não fala de baixas 
nas FDS, mas os canais de pro-
paganda do Estado Islâmico e a 
conta pessoal do estranho Nuno 
Rogeiro, que reporta a guerra no 
norte de Moçambique a partir de 
Cabo Delgado, trataram de exibir 
imagens daquilo que teria sido 
uma chacina nas fileiras das For-
ças governamentais.

“Apelamos a não difusão de 
boatos ou imagens chocantes dos 
combates, nem que seja por um 
simples acto de decência e respei-
to à lembrança dos jovens tomba-
dos ao serviço do dever da pátria 
e do povo”, destaca.

Entretanto, Jaime Neto fala 
de destruição e vandalização de 
infra-estruturas, com destaque 
para os meios navais de socorro, 
que estavam no Porto de Mocím-
boa da Praia.

“Neste momento, as Forças 
de Defesa e Segurança procuram 
controlar a situação, que continua 
tensa e fluida, devendo todo o Es-
tado moçambicano empenhar-se 
na normalização da vida das po-
pulações, tão fustigadas pelo ter-
rorismo”, refere Jaime Neto.

Numa altura em que se pen-
sava que as FDS já estavam no 
controlo da situação, Neto des-
taca a capacidade de reabasteci-
mento dos insurgentes, suposta-
mente a partir das suas bases de 
fora de Moçambique.

“Apesar das enormes perdas 
de homens e de material por par-
te do alegado Estado Islâmico, o 
inimigo permaneceu na área, de-
notando ter recebido reforço su-
plementar em equipamento e ho-
mens provenientes de bases fora 
do território nacional”, sublinha.

Embora reconheçam o po-
der de fogo do inimigo, as FDS 
referem que Moçambique não 
vai pedir ajuda militar. “O Esta-
do moçambicano ainda continua 
forte para combater o terrorismo 
em Moçambique. O apoio que o 
Estado moçambicano solicitou é 
para a vigilância das fronteiras, 
para não deixar entrar bandidos 
no nosso território. No combate, 
estão os moçambicanos e com 
muito orgulho estamos a travar 
esta luta”, disse.
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“Governo de Nyusi não tem visão, faz uma 
gestão de tapa-buracos”

EDSON CORTEZ DENUNCIA GESTÃO DE ESTADO BASEADA NO ADHOKISMO

No entender do di-
rector do Centro de 
Integridade Pública 
(CIP), Edson Cor-

tez, a pandemia da Covid-19 
veio destapar os problemas es-
truturais que Moçambique atra-
vessa do ponto de vista político, 
económico e social. Mas mais 
do que isso, a pandemia veio 
colocar à prova a capacidade de 
um governo que, no seu enten-
der, não tem uma visão clara de 
gestão do país a médio e longo 
prazo. Cortez foi mais longe ao 
referir que estamos diante de 
um governo que faz uma gestão 
de tapa-buracos.

O director do Centro de In-
tegridade Pública (CIP) falava, 
na semana finda, num Webinar 
organizado pelo Parlamento Ju-
venil, no quadro da celebração 
do Dia Internacional da Juventu-
de, no passado dia 12 de Agosto, 
num debate em que fizeram parte 
outros três painelistas, que se de-
bruçaram em torno do tema: “Os 
Desafios da Juventude Moçambi-
cana no Contexto da Covid-19”.

“Parece que temos uma gestão 
de Estado baseada no adhokis-
mo”, disse Cortez, para mais tar-
de explicar que a gestão actual 
do Estado pelo governo de Filipe 
Nyusi não é baseada numa visão 
a médio e longo prazo, “mas sim 
numa visão de tapar buracos”, 
criticou.

Falando sobre o tema “O Está-
gio da Gestão do Estado no Con-
texto de Combate à Pandemia”, 
Cortez dá como exemplo o es-
pectáculo recente em que o Che-
fe do Estado anunciou o regresso 
às aulas e depois voltou atrás, o 
que, segundo ele, se deveu à falta 
de uma planificação estratégica.

“São vários os aspectos que 
fomos vendo durante a gestão 
desta crise que mostram a falta 
de uma visão estratégica de um 
problema que, a priori, se sabia a 
causa, como se contrai, e o Go-
verno conhecia as condições que, 
por exemplo, as escolas públicas 
e universidades têm em termos 
de água e saneamento”, criticou.

Fundos para Covid-19 podem 
estar a patrocinar farra da elite 

política

O director do CIP critica igual-
mente o uso abusivo da modali-
dade de ajuste directo para a 
contratação de bens e serviços 

durante a primeira fase do estado 
de emergência, que foi prorroga-
do três vezes. 

Segundo Cortez, o ajuste di-
recto até pode ser aplicável em 
momentos de crise, mas não 
é uma modalidade barata, até 
porque, para ele, ninguém sabe 
quais são as empresas que ganha-
ram os concursos públicos para 
reabilitar as escolas, quais são os 
critérios para a escolha das mes-
mas e quem são os proprietários 
das mesmas.

“Por exemplo, para o Ministé-
rio das Obras Públicas, 3.5 mil 
milhões de meticais saíram do 
erário público, num contexto em 
que havia campo de manobra 
para se fazer diferente. O ajuste 
directo é claro que é aplicável em 
tempos de emergência, mas nem 
sempre é opção a mais barata”, 
sustenta.

Para Cortez, o recurso ao ajus-
te directo pode ser facilmente 
usado pela elite política do país 
para espoliar fundos públicos, 
até porque o nosso país não é um 
exemplo de transparência.

“Temos um historial de um 
governo que não tem sido mais 
transparente na gestão da coisa 
pública, então, a pandemia da 
Covid-19 tem um condão de po-
der beneficiar um grupo de pes-
soas que tem o poder de decidir 
e tem informações privilegiadas. 
São pessoas que podem ter os 
meios necessários para adjudicar 
serviços e empreitadas de obras 
públicas a empresas ligadas a eles 
ou familiares e amigos, tirando 
daí dividendos às custas dos mo-
çambicanos”, criticou.

A desconfiança do dirigente do 
CIP surge num contexto em que 
aquela organização, assim como 

Publicidade

o Fórum de Monitoria do Or-
çamento (FMO), já vinha ques-
tionando o paradeiro dos pouco 

mais de 309 milhões de dólares 
do financiamento do FMI.

“Todos os governos dos países 

que receberam o apoio do FMI 
comunicaram, através dos media 
locais, que já estava disponível 
o montante. Moçambique é o 
único país que não o fez, num 
contexto em que há um históri-
co de uma corrupção sistémica 
e endémica, em que titulares de 
cargos públicos se aproveitam de 
seus cargos para tirar proveito. 
Por isso, na nossa opinião, esta 
gestão, no âmbito do controlo 
da pandemia, abre oportunidade 
para que se manifestem práticas 
corruptas”, declarou.

Segundo ele, o facto de até ago-
ra não haver uma lista completa 
de quais são as empresas que 
ganharam empreitadas no valor 
de 3.5 mil milhões de meticais 
sem concurso público faz soar 
os alarmes para se desconfiar 
que pode estar a haver uma farra 
financeira entre a elite política e 
económica do nosso país.
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Na manhã de domingo, os pais 
do Cláudio preparam-se para ir ao 
culto, além disso, a dona Felismina 
advertiu a Cleya que a qualquer ins-
tante receberia uma ligação telefóni-
ca da Dra Tânia e, por coincidência, 
o seu telemóvel toca.

- Olá Claudio, como vai?
- Estou bem, mas desculpe, é a 

Dra Tânia?
- Com certeza, estivemos jun-

tos uma vez lá no posto policial, 
lembra-se?

- Ham, ok. Estou lembrando Dra!
- E agora, a família, pai e mãe, es-

tão todos bem? Aliás, tive informa-
ção que já tens nova irmãzinha.

- Claro, é muito linda, Dra.
- Cleya, é assim, seus pais estive-

ram aqui no escritório, onde aten-
do diversos casos relacionados com 
as questões de convivência social, 
como eles palavreamos muito mais 
sobre a sua pessoa...

- Minha pessoa? Como Dra?
- Calma querido, não se amole-

ce. É que eu tenho contacto da sua 
querida mãe e convidei-a para que, 
junto com o seu pai, viessem cá para 
falarmos sobre o assunto violência 
que vens sofrendo na família e na 
sociedade. Eles estiveram cá no es-
critório e tivemos, por sinal, uma 
boa conversa, portanto, agradecia 
que tu, Cláudio, viesse cá, para jun-
tos dialogarmos.

- Quando, Dra? 
- Dependendo da sua disponi-

bilidade, o escritório está aberto de 
segunda á sexta-feira, das 8 às 17 
horas.

- Por mim, pode ser mesmo 
amanhã, após a minha saída da 
faculdade.

- Está bem querido até amanhã, 
abraços.

Ao entardecer da segunda-feira, 
após as aulas, Cleya ou Cláudio en-
trou no carro do seu namorado Rob 
e dirigiu-se ao encontro marcado 
com a psicóloga. Chegado lá, a Dra 
Tânia recebeu-o com vénia, minutos 
depois, mandou servir duas xícaras 
de café enquanto iniciavam a parla.

- Cláudio, meu amado, conta-me, 
como vai a sua vida? Falaste que es-
tás na faculdade, isso é de louvar. A 
propósito, qual é o seu curso? Per-

guntou a dra.
Ufa! Sussurrou Cláudio.
- Dra, estou cursando Direito, foi 

sempre o meu sonho estudar as leis. 
Dra, em nome de todos os homos-
sexuais, tem a mínima ideia do que 
é a minha vida na família e socieda-
de. Acredito que a Dra pôde, uma 
vez mais, ver que tipo de pai tenho. 
Nesta questão da homossexuali-
dade, ao que se pode ver, ele ainda 
não se redimiu perante a violência 
que vem me causando, aliás, viu na 
última vez que estivemos no posto 
policial por conta da agressão por 
ele protagonizada, mas sendo meu 
pai, e que me criou, achei melhor 
perdoá-lo, é meu pai, meu pastor, 
meu segundo criador depois do to-

do-poderoso Deus. Quanto à socie-
dade, não estou mais triste com ela, 
pois sempre acreditei que um dia irá 
acreditar que nascer gay não é esco-
lha, é destino, apesar de ser gay não 
deixo de ser pessoa dotada de ideias 
e pensamentos comuns, sou pessoa 
também, tenho o mesmo sangue en-
carnado, olhos, como vê, mãos, de-
dos, pensamentos, tenho órgão geni-
tal que me identifica como homem. 
Sei que sou homem, mas prefiro que 
me chamem como mulher, uso o ba-
nheiro feminino, discursou Cláudio.

- Com certeza, Cláudio. é pela 
primeira vez que te ouço a falar no 
mais profundo sentimento, contudo, 
chamei-te para consolar e desejar-te 
que continue firme e siga os seus ca-

minhos nesta vida, saiba que a cada 
dia que o sol nasce é mais uma pági-
na da vida a ser lida. Aconselho-te, 
do mesmo modo, que não sofras no 
silêncio, continue essa linda Cleya, 
de unhas pintadas, de soutien (ri-
sos), de blusa, de batom, pois nas-
ceste para essas tendências, Deus 
fez-te assim, as pessoas que falam 
mal de ti passam por coisas piores, 
que nem imaginas, por isso continue 
firme meu bem.

- Muito obrigada, Dra.
- Obrigada eu, por aceitar meu 

convite, Cleya.
- De nada, Dra.
No próximo capítulo, o leitor sa-

berá de alguns assuntos da sexuali-
dade do Cláudio.

OPINIÃO
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Ainda na senda da necessi-
dade de estimular a autocons-
trução de habitação para jovens, 
sugerimos o parcelamento ante-
cipado de terrenos e instalação 
de infra-estruturas como água e 
energia, para motivar os jovens 
a optarem por se instalar nesses 
novos locais que serão bairros de 
expansão de velhas cidades.

Quando o parcelamento 
acontece em zonas já habitadas, 
origina conflitos na distribuição 
de talhões, bem como a ocorrên-
cia de fenómeno burla, de cujos 
autores não têm face, o que cul-
mina com prejuízos financeiros 
para maioria das vítimas, que 
naturalmente são os coitados 
jovens na tentativa de encontra-
rem um espaço que seja muito 
seu.

O que acontece é que apesar 
de as autoridades saberem da 
existência destes males, incluin-
do a dupla atribuição, com chei-
ro a corrupção, não há tentativa 
de se evitar que tal mal não acon-
teça, espera-se pela aparição dos 
primeiros habitantes num dado 
espaço, aí começa a caça do di-
nheiro nos bolsos dos aflitos e 
conformados que podem cons-
truir suas habitações seja onde 
for, no lugar de antecipar por 
parcelamentos.   

Muitos desses jovens que ini-
ciarão a vida nesses novos bair-

ros, passados alguns anos, terão 
orgulho de terem sido actores do 
desenvolvimento da zona onde 
estão a viver, quem sabe osten-
tando aspecto de cidade ou vila 
que terão visto a nascer.

Há quem pode perguntar de 
onde virá a água para ser cana-
lizada nesses novos bairros? Im-
porta recordar que a água com 
que se abastece as cidades é ca-
nalizada no interior, fora das ci-
dades, e não faz sentido que se 
faça conduta de água de um rio, 
num distrito, para cidade, num 
percurso de cerca de 100km, e o 
sistema ou estação de tratamento 
seja montado na cidade de desti-
no. Por que é que a estação não 
é montada na origem, para se 
abastecer as comunidades que se 
localizam ao longo da conduta?

Muitas comunidades ressen-
tem-se da falta de água, devido 
a ausência da estratégia de se 
montar o sistema de tratamento 
na fonte, mantendo muitas po-
pulações nos métodos tradicio-
nais de busca de água a longas 
distâncias ou em poças de água 
estagnada da chuva e em outras 
formas naturais de água não 
própria para o consumo huma-
no. Precisamos de perceber que 
água potável não é necessidade 
apenas de pessoas que vivem 
nas cidades, mas sim de todo o 
Homem.

A água e a energia dinamizam 
o desenvolvimento de qualquer 
zona rural. É necessário que se 
coloque estes dois recursos ao 
benefício do povo moçambica-
no, sem exclusividade ao direito 
do seu uso. Outro sim é a terra, 
que várias vezes os governos dis-
tritais têm muitas dificuldades 
em esboçar alguns projectos a 
bem das comunidades do espaço 
territorial de que são governan-
tes, porque extensas terras são 
reservas, propriedades de nomes 
sonantes.

Tais espaços até constituem 
perigo para as comunidades lo-
cais, porque os donos, desde que 
os tornaram sua propriedade, 
nunca se fizeram e nem man-
daram fazer algo para torná-los 
limpos e deixarem de constituir 
alguma ameaça para os vizinhos, 
seus desconhecidos. São florestas 
que por vezes funcionam como 
locais de ocorrência de crimes.

Porque são terrenos, proprie-
dade de nomes relacionados 
com poder político, ninguém se 
julga com algum poder de de-
cidir sobre o seu uso a favor de 
quem quer que seja. O que retar-
da o desenvolvimento das comu-
nidades e dos distritos, mesmo 
com recursos suficientes para o 
efeito. É fácil notar este fenóme-
no da privatização da terra, ao 
longo das principais estradas do 

país, onde são visíveis grandes 
reservas de terra, em locais onde 
se devia sonhar com surgimento 
de novas cidades ou vilas, ou de-
viam exibir um verde de culturas 
alimentares no lugar de florestas 
naturais onde abunda uma va-
riedade de répteis perigosas para 
os seres humanos.

Que o digam os que viajam ao 
longo da estrada nacional no 1 
ou para quem vai a Ressano Gar-
cia, ou a Ponta D’ouro. São estas 
reservas que tornam a terra es-
cassa para os apetites dos jovens, 
que nela gostariam de edificar 
suas habitações, implementar 
seus projectos e tornarem seus 
sonhos uma realidade, abraçan-
do a actividade agrária ou pe-
cuária e outras tantas activida-
des que as têm como desafio a 
bem da sua vida, pois temos uma 
juventude criativa e batalhadora.

Não é possível pensar numa 
política de habitação para a ju-
ventude sem pensar na terra, na 
água e na energia. Creio que o 
objectivo é mais ambicioso que 
retornar a nossa juventude à vida 
de lamparinas ou candeeiros. As 
nossas autoridades devem ser 
mais ousadas ao equacionarem 
algo a bem da juventude, pois 
temos uma juventude mais exi-
gente, com visão e muito capaz, 
diferente da que fomos há 35 
anos. 

É preciso ousadia nos projectos para a 
juventude

D&F

MALWANDLA

Fernando Benzane 

OPINIÃO
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Este não pode ser apenas 
mais um caso narrado sobre 
várias formas de repúdio nas 
redes sociais, não pode ser mais 
um daqueles abusos cujos men-
tores nada temem, não pode 
ser uma daquelas situações de 
um silêncio absoluto por temer 
qualquer tipo de represálias. 
Valeu a coragem dessa mulher 
madura que, ao se aperceber da 
escravidão sexual em que esta-
va exposta, colocou a boca no 
trombone e divulgou esses sa-
fados que se escondem por de-
trás da farda honrosa deste belo 
Moçambique.

A violência sexual é um pro-
blema que afecta várias socieda-
des e Moçambique não é uma 
excepção, e quando menos se 
esperava a bomba detonou. Tem 
sido matéria de debate o caso 
das 15 instruendas engravida-
das no centro de treinamento 
de Matalane, província de Ma-
puto. A violência sexual é ainda, 
e infelizmente, um problema 
pouco discutido, isto porque as 
questões ligadas à sexualidade 
são vistas como assuntos pri-
vados, o que leva a que crimes 
cometidos neste âmbito, mui-
tas vezes, sejam ainda tratados 
ao nível familiar ou comunitá-
rio. Frequentemente, os crimes 

sexuais são conhecidos como 
“crimes contra a honra” e não 
são denunciados, e pior quando 
estes são cometidos por pessoas 
socialmente ou economicamen-
te bem posicionadas, como é o 
caso dos senhores instrutores de 
Matalane.

Neste tipo de violência, mui-
tas vítimas calam-se por medo 
de perder a sua honra ou repu-
tação, havendo muita mulher 
sofrendo calada e às vezes sem 
saber como pedir este ou aquele 
tipo de apoio. O comportamento 
dos instrutores de Matalane traz 
algumas questões que claramen-
te precisam de ser respondidas. 
Por exemplo, há quanto tempo 
“Matalane” vem gerando filhos 
que são fruto do medo e ambi-
ção de terminar o curso cedo? 
Quantos filhos foram nascidos 
por “Matalane” e que por sinal 
não são ainda parte da estatísti-
ca dos 15? Será que lá no centro 
e norte não tem mais menores 
a engrossarem esta estatística 
hipotética? Nossos líderes, con-
fiadas a gestão do bem público, 
incluindo questões de ordem, 
segurança e tranquilidade, onde 
é que estavam quando aquelas 
matas de treinamento acasala-
ram instruendas, e hoje vamos 
ter filhos, produtos de um so-

nho de formação interrompido.
Senhor comandante da po-

lícia, estas questões podem não 
ter resposta do seu lado, mas 
atenção, e por favor, deixe que 
os órgãos de justiça coloquem 
este assunto na lista das priori-
dades, e é preciso que use todos 
recursos necessários para que 
melhor se esclareça o caso “Ma-
talane”. Há sim necessidade de 
um pente fino em outras áreas 
de treinamento, para aferir se 
casos de género não estão tam-
bém a acontecer. Há muita poei-
ra aqui, e alguém já bem o disse!

Estou preocupado com es-
tas mulheres, que movidas pela 
ganância deixaram-se levar e 
claramente caíram nas mãos 
destes senhores confiados a difí-
cil missão de forjar um homem 
novo. Foram atribuídos o papel 
de educadores e aproveitando-
-se da posição “brincaram” com 
filhas e esposas de alguém.

Queremos uma acção mais 
enérgica das organizações da 
sociedade civil, queremos ver 
identificados e publicamen-
te apresentados estes senhores 
que durante anos e anos foram 
responsáveis pela desgraça de 
quem quis servir a pátria.

Basta e sublinho, este assunto 
não pode e nem deve terminar 

sem rostos na barra de tribunal., 
precisamos que entidades com-
petentes façam de tudo para que 
homens respondam perante a 
justiça. Estas mulheres foram ví-
timas de um sistema muito bem 
fortificado, e espero que cuide-
mos deste assunto com maior 
solidariedade possível.

Solidariedade e apoio de 
quem mais entende de direito, 
estas mulheres precisam, e pen-
so não haver espaço para qual-
quer tipo de bullying, que infe-
lizmente caracteriza a opinião 
pública nas redes sociais.

Eu sou parte desta amargu-
ra e sem nenhum pré-juízo, es-
tou solidário porque elas foram 
abusadas sim, os abusadores 
existem e estão em parte certa, 
pelo que haja justiça em nome 
da honra e dignidade destas 
mulheres hoje conhecidas, mas 
também de outras tantas mu-
lheres no anonimato, que vêem 
seus sonhos interrompidos de-
vido às desigualdades do género 
da nossa sociedade machista.

Não basta suspender os pre-
dadores sexuais.

Queremos vê-los a responder 
na barra do tribunal, e abaixo a 
exploração sexual.

Fique em casa, previna-se da 
COVID-19.

“Matalane” despe farda de instruendas e faz 15 filhos
D&F Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org
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Nova Democracia exorta jovens a não 
desistirem de Moçambique

APESAR DE VÁRIOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAM

O partido Nova De-
mocracia (ND) diz 
que os jovens mo-
çambicanos não 

podem desistir do país, apesar 
das dificuldades que enfrentam 
no seu dia-a-dia, numa clara 
alusão à exclusão social, falta 
de políticas claras de promoção 
de emprego, habitação e outras 
necessidades.

A Nova Democracia (ND), 
que fez este pronunciamento 
por ocasião da passagem do 
Dia Internacional da Juventude, 
celebrado no passado dia 12 de 
Agosto, considera que os jovens 
moçambicanos são a constru-

ção de uma nova chama de li-
bertação e união para trazer es-
perança e dignidade a gerações 

inteiras.
 Para esta força política, os 

jovens das zonas rurais, subur-

banas, urbanas, distritos, vilas e 
cidades devem saber que o pa-
triotismo está em fazer Moçam-

bique um país de paz, inclusão e 
justiça social, onde não prospe-
re uma minoria cheia de tudo e 
uma maioria cheia de nada.

Entretanto, o partido está 
convicto de que Moçambique, 
em breve, será um país for-
te, coeso, solidário, e a juven-
tude vai despertar a sua veia 
revolucionária.

 No entanto, para que isso 
aconteça, é preciso engajar a ju-
ventude na agenda global, para 
que os jovens possam usufruir 
da repartição justa da riqueza 
nacional, tendo uma educação, 
emprego digno, habitação de-
cente, entre outras coisas que 
actualmente esta faixa etária 
não tem. AN

SEJE reforça guerra contra a venda de vagas 
de emprego
O Governo, através 

da Secretaria de Es-
tado da Juventude 
e Emprego (SEJE), 

encontra-se a levar a cabo uma 
série de acções com vista ao 
combate à venda de vagas de 
emprego no país. Com feito, 
segundo revelou, recentemente, 
o secretário de Estado daquele 
pelouro, Oswaldo Petersburgo, 
durante uma entrevista à Tele-
visão de Moçambique, está em 
implementação a inspecção 
sectorial que irá encarregar-
-se de, entre várias missões, 
combater a fraude no mercado 
laboral.

Com o advento das agên-
cias de recrutamento no país, 
surgiu também, nos últimos 
anos, uma rede de oportunistas 
que se aproveitam do desespero 
dos jovens para cobrar dinheiro 
em troca de vagas de emprego. 
Alguns dos centros de empre-
go falsos nem sequer chegam a 
cumprir a promessa.

Esta prática poderá ter dias 
contados, segundo o secretário 
de Estado da Juventude e Em-
prego, Oswaldo Petersburgo, 
que revela que o pelouro que di-
rige já está atento a esse tipo de 
práticas.

Por exemplo, segundo o di-
rigente, na cidade de Quelima-

ne, na província da Zambézia, 
o SEJE desmantelou uma falsa 
agência de recrutamento, que 
exigia valores monetários em 
troca de vagas de emprego, es-
tando em curso um pouco por 
todo o país investigações em 
torno de denúncias de práticas 
do género.

Recorde-se que, recente-
mente, Petersburgo, num dis-
curso similar, disse que o Códi-
go Penal é claro sobre a venda de 
vagas e tipifica o acto como cor-
rupção activa, pelo que o Estado 
poderá agir sobre os prevarica-
dores, que não só prejudicam os 
jovens, como também a econo-

mia do país.
“Aquele que cobrar por uma 

vaga estará a praticar uma cor-
rupção activa e a sua penaliza-
ção está prevista no Código Pe-
nal”, recordou Petersburgo, para 
depois apelar a transparência e a 
meritocracia no processo de se-
lecção de candidatos a emprego.

Alertou igualmente para o 
aperto de cerco contra indiví-
duos que se fazem passar por 
empresas para burlar seus con-
cidadãos. “Apelamos para os 
nossos jovens se distanciem de 
actos ilícitos e também da fal-
sa promessa de emprego. Re-
centemente, neutralizámos um 

falso instituto de emprego, que 
extorquia jovens incautos, pro-
metendo emprego, algures em 
Moçambique”.

E porque o combate à cor-
rupção no mercado de em-
prego é cerrado, o governante 
anunciou uma linha verde para 
denúncia destes actos, através 
do número 3404 em todas as 
telefonias.

Recorde-se que durante a 
semana da juventude, semana 
finda, várias actividades marca-
ram as festividades no país, com 
destaque para debates, acções de 
solidariedade, entrega de kits de 
auto-emprego para jovens, entre 

outros.
Depois de depositar a coroa 

de flores na Praça dos Heróis, 
no passado dia 12 de Agosto, 
Petersburgo revelou que o Go-
verno vai lançar, nos próximos 
meses, um programa designado 
“Emprega”, que visa aliviar as di-
ficuldades que os jovens enfren-
tam no acesso a oportunidades 
de trabalho.

Segundo Oswaldo Peter-
sburgo, a implementação do 
programa é igualmente uma das 
respostas aos efeitos do novo co-
ronavírus, que está a aumentar a 
taxa de desemprego no país.

“Vai se lançar em breve o 
programa “Emprega”, que é um 
concurso de plano de negócios, 
por um lado, e por outro, esta-
mos a reestruturar o Fundo de 
Apoio a Iniciativas Juvenis para 
responder à descentralização 
e às dificuldades que os jovens 
têm de ter garantia para o acesso 
a um financiamento”, disse.

Por sua vez, o presidente do 
Conselho Nacional da Juven-
tude, Manuel Formiga, disse 
que as dificuldades de acesso 
ao financiamento de iniciativas 
de geração de renda são parte 
das inquietações dos jovens. O 
Dia Internacional da Juventude 
celebrou-se este ano sob o lema: 
“Engajamento da Juventude 
para a Acção Global”. Redacção/
RM

Oswaldo Petersburgo, Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE)

Salomão Muchanga, Presidente da Nova Democracia (ND)
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É uma das alas do vasto bairro 
da Polana Caniço, que faz fronteira 
com o bairro da Costa do Sol. Para 
quem vem do Campus da Uni-
versidade Eduardo Mondlane, a 
descer para o Clube Marítimo, sal-
tam à vista casas de luxo do bairro 
Sommerschield II. Contornando à 
esquerda, tem o Hospital Privado 
de Maputo e a Escola Portuguesa. 
Mais em frente, encontramos a  
Escola Francesa, que é vizinha da  
Americana.

De um lado, surgem edifícios 
“monstruosos”, que mostram que, 
de facto, os seus proprietários são 
pessoas que “respiram dinheiro” e 
que podem com tudo e com todos. 
E do outro, casas de famílias “po-
bres”, que, ao lado dos “tubarões”, 
não têm outra opção senão pau-
latinamente ir cedendo os seus es-
paços, pois não falta quem apareça 
para aliciá-las com milhões.

A venda de suas terras re-
presenta um duplo alívio para as 
famílias desfavorecidas, que aos 
poucos vão sendo empurradas do 
bairro Polana Caniço B. Se, por um 
lado, conseguem vender a um va-
lor considerável e mudam-se para 
novas zonas, por outro, livram-se 
das cíclicas enxurradas a que sem-
pre estiveram sujeitas a cada época 
chuvosa, para além da crimina-
lidade, que tirava sono a muitas 
famílias.

“Não temos capacidade de convi-
ver com pessoas de posses”

A nossa equipa de reportagem 
procurou conversar com alguns 

O bairro da Polana 
Caniço “B”, na 
zona do Golfe, 
um local que ou-

trora esteve relegado a um to-
tal abandono, fazendo surgir 
construções desordenadas, 
nos últimos anos, desperta a 
atenção da elite económica e 
política do país. Por essa ra-
zão, aos poucos a paisagem 
de casas precárias e humildes 
está a dar lugar ao despontar 
de construções faraónicas. O 
facto está a precipitar a ven-
da dos espaços pela classe 
desfavorecida, que argumen-
ta que não está em condições 
de viver no mesmo espaço 
com pessoas economicamen-
te estáveis.

Despontam construções “faraónicas” em 
tempos de crise

moradores do bairro em causa 
para perceber o seu posicionamen-
to em relação à “gula” que surge em 
torno da zona.

Maria Tembe foi umas das re-
sidentes do bairro interpelada pelo 
Jornal Dossiers & Factos, e falou de 
quase todos os problemas que fa-
zem com que optem por vender os 
espaços nos quais construíram as 
suas casas há muito tempo.

Tembe diz que vive naquele 
local desde o ano de 1971, e hou-
ve tempo em que quando chovia 
a zona não ficava alagada, mas 
actualmente a situação mudou, os 
quintais, o interior das casas, tudo 
fica cheio de água, pior para os que 
vivem em quarteirões que se en-
contram em zonas mais baixas.

“As pessoas dormem em cima 
das mesas. A criminalidade é ou-
tro problema que existe no bairro. 
Desde cedo, fui acompanhando a 
ocupação dos espaços por pessoas 
que vinham de diferentes partes 
do país, fugindo da guerra dos 16 
anos, entre o Governo e a Remano. 
Depois disso, começou a onda de 
crimes, que apesar de ter reduzido 
actualmente, continua a se fazer 
sentir”, revelou Tembe.

Outro problema que os tor-
na presas fáceis para os barões é a 
falta de transporte, que os obriga a 
percorrer longas distâncias a pé até 
ao Mercado  Xiquelene ou Clube 
Marítimo.

Na percepção da nossa interlo-
cutora, estando numa zona em que 
há problemas que não conseguem 
resolver porque não têm dinheiro, 

as pessoas que vêm para comprar 
os espaços não lhes dão campo 
de “manobra” para negociar, e pa-
gam-lhes o que bem entenderem.

“Eu não penso duas vezes, vou 
me embora para Katembe, refazer 
a vida na minha terra natal. Estão 
a surgir pessoas com outro nível 
de vida, se comparado ao nosso, 
e isso nos incomoda. Mesmo que 

não nos digam, nós vemos que não 
dá mais para continuar”, afirmou 
Tembe, para mais adiante assegu-
rar o seguinte: “estou a notar que a 
cidade está a crescer e vejo que não 
vou conseguir ter o nível de vida 
que se exige”.

Tembe está ciente de que a 
sua história está enraizada naque-
le bairro, mas “pode custar assim 

como não, terei que ir embora. Não 
há nada que não passa na vida”.

Outro argumento da Tembe é 
que fizeram as suas casas há mui-
to tempo e não possuem Direitos 
de Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUATs), e lembra-se de ter ouvi-
do uma vez o presidente do muni-
cípio de Maputo, no ano passado, a 
dizer que pretendem pôr a cidade 

a crescer, tendo por isso chegado 
à conclusão de que quanto mais 
cedo sair melhor para si.

Há pessoas de má-fé que prome-
tem depois não cumprem

Lourenço Tinga, por sinal 
chefe do quarteirão 54, conta que 
naquele lugar vivem muito mal, 

porque a vala de drenagem não 
consegue conter as águas que in-
vadem as casas no tempo chuvoso.

Para o chefe do quarteirão, 
as pessoas que os procuram para 
vender os seus espaços são bem-
-vindas, porque os actuais residen-
tes não têm capacidade financeira, 
nem material para fazer face ao 
crescimento da cidade.

“Eu já fui contactado por algu-
mas pessoas, mas depois sumiram. 
Contudo, estou à espera e com es-
perança”, disse Tinga, que ao mes-
mo tempo reconhece que é difícil 
saber se as pessoas são honestas ou 
não. Por exemplo, há uma vizinha 
que vive em péssimas condições, 
numa casa de caniço que está a cair 
aos poucos, isto depois de alguém 
ter começado a pagar o espaço 
dela, só que não deu o dinheiro 
todo, mas sim aos poucos, e por 
isso não consegue começar uma 
nova vida.

“A história da nossa vizinha 
serviu para nos abrir a vista e de-
cidimos que não vamos deixar 
que nos burlem. Se querem fazer 
pagamentos parcelados, que não 
nos deem o dinheiro em mãos, 
mas sim que depositem todo ele 
no banco”, sentenciou o chefe do 
quarteirão, para depois afirmar: 
“Não posso dizer se o crescimen-
to da cidade que hoje nos atinge 
é bom ou mau, o que sei é que de 
uma ou outra forma temos que 
sair, pois haverá um desnível de 
vida abismal com os que estão a 
erguer prédios”.

NO BAIRRO DA POLANA CANIÇO “B”, ZONA DO GOLFE

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albano Uahome

D&F

    “Não podemos viver no mesmo espaço com pessoas de posses”

   Continua na Pag 14

“As pessoas dormem em cima das 
mesas. A criminalidade é outro 
problema que existe no bairro. Desde 
cedo, fui acompanhando a ocupação 
dos espaços por pessoas que vinham 
de diferentes partes do país, fugindo 
da guerra dos 16 anos, entre o 
Governo e a Remano. Depois disso, 
começou a onda de crimes, que apesar 
de ter reduzido actualmente, continua 
a se fazer sentir.
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Demolições: as vítimas de burlões e a falta 
de seriedade de um Estado

A Constituição da Re-
pública e a Lei de 
Terras estabelecem 
que a terra é proprie-

dade do Estado, sendo por isso 
proibida a sua venda, contudo, 
a mesma continua a ser tran-
saccionada, sob olhar impávido 
das autoridades, que muitas ve-
zes só intervêm depois do burro 
morto, para retirar as pessoas e 
demolir casas construídas com 
muito sacrifício, o que acaba 
lesando milhares de moçambi-
canos que, cansados de esperar 
pela burocratizada concessão 
legal de terra, acabam optando 
por comprar os espaços para 
realizar o sonho de ter habita-
ção própria.

A Política Nacional de Terras 
vai à revisão, estando em curso, 
neste momento, o processo de 
auscultação pública, para permi-
tir maior participação. No acto 
do lançamento, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, destacou 
que o actual quadro legal sobre 
terra é um dos melhores ao nível 
da região e do mundo.

Entre várias vantagens consta 
o facto de o mesmo preconizar 
que a terra é do Estado, garantin-
do ainda que cada moçambicano 
tenha direito de acesso à mesma. 
“Na República de Moçambique, 
a terra é propriedade do Estado e 
não pode ser vendida ou, de qual-
quer outra forma, alienada, hipo-
tecada ou penhorada. Como meio 
universal de criação da riqueza e 
do bem-estar social, o uso e apro-
veitamento da terra é direito de 
todo o povo moçambicano”, lê-se 
na Constituição, contudo, entre a 
teoria e realidade vai uma grande 
distância.

A verdade é que no país exis-
tem senhores de terra, e paga-se, 
à luz do dia, para ter acesso a um 
pedaço de terra. Os jovens, à pro-
cura de sua primeira habitação, 
têm sido as prezas fáceis de um 
negócio que prospera perante um 
olhar impávido de quem jurou 
respeitar e fazer respeitar a Cons-
tituição da República e as demais 
leis em vigor no país.

 Entre os factores que fazem 
com que muitos moçambicanos, 
sobretudo jovens da classe mé-
dia a baixa, optem por comprar 
a terra em esquemas muito bem 

BUROCRATIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE TERRA PENALIZA JOVENS 

conhecidos pelas autoridades, 
contando, por vezes, com a co-
nivência de oficiais do Estado da 
base ao topo, está a burocratiza-
ção do processo de concessão da 
terra.

 É que as secretarias dos mu-
nicípios e governos distritais são 
autênticos cemitérios de proces-
sos e pedidos de concessão de ter-
ra. Há relatos de pessoas que che-
gam a desistir, depois de aguardar 
pela resposta dos seus pedidos de 
concessão de terra por cinco anos 
ou mesmo mais de uma década.

 Depois de se cansarem de 
esperar, as pessoas, num país em 
que a democratização do acesso à 
terra tem sido promessa frequente 
em comícios, durante a campa-
nha eleitoral, são obrigadas a tirar 
dinheiro do seu bolso e comprar 
um espaço que por lei devia ser 
concedido pelo Estado. Na ver-
dade, é um negócio lucrativo, que 
alimenta inclusive alguma elite 
política.

Quando o Estado é gerido de 
forma ad hoc instala-se o caos

 
De um tempo a esta parte, 

tem-se verificado, em quase todo 
o país, demolições de residências, 
principalmente na província de 
Maputo, sendo o município da 
Matola e o Governo do Distrito 
de Marracuene campeões nisso, 
numa tentativa de remendar er-
ros, aos quais essas mesmas au-

toridades assistiram impávidas, 
lesando consequentemente o pa-
cato cidadão.

As condições de uso e apro-
veitamento da terra são determi-
nadas pelo Estado, contudo, em 
geral, as autoridades assistem à 
ocupação “ilegal” e desordenada 
da terra, e deixam as pessoas tran-
saccionar espaços entre si, cons-
truir casas, e só depois é que vêm 
com bulldozers para demolir.

 Quando isso acontece, as au-
toridades dizem que é porque os 
titulares ocuparam espaços que 
estavam reservados para fins pú-
blicos, mas a pergunta que não 
quer calar é: “quando construí-
ram, onde é que as autoridades es-

tavam e por que não impediram?”

Marracuene: o cúmulo da falta 

de seriedade 

 Ao longo da Estrada Circular, 
há muitas casas demolidas, bem 
próximo à estrada, por onde qual-
quer um que passa, inclusive di-
rigentes, consegue ver o que está 
acontecer. Contudo, deixam as 
pessoas continuar com suas obras, 
para no fim demolirem.

Um grupo de moradores de 
Marracuene, distrito de Maputo, 
manifestou-se, há dias, junto à 
administração, para exigir o fim 
das demolições de casas que as 
autoridades dizem que foram er-
guidas em terrenos ilegalmente 
ocupados.

Segundo os manifestantes, o 

Governo Distrital disse que preci-
sava daquele espaço para fazer um 
condomínio, e por isso demoliu as 

casas dos “pobres”.
Na verdade, algumas das cons-

truções que hoje viraram entulho 
foram construídas durante anos, 
nas proximidades da Estrada Na-
cional n.º 1, por onde diariamente 
os dirigentes passam quando vão 
aos seus gabinetes. Ademais, são 
áreas com infra-estruturas públi-
cas, onde o Estado cobra impos-
tos, fornece energia eléctrica e os 
partidos políticos pedem voto du-
rante a campanha eleitoral.

Reconhecendo a incapacida-
de do Governo local de gerir e 
ter controlo sobre o uso da terra, 
o administrador distrital, Shafee 
Sidat, disse que estes conflitos sur-
gem pelo facto de especuladores 
venderem espaços, contrariando 
a Lei de Terras. Sidat disse que “o 
maior problema (na implementa-
ção da lei) é clarificar qual é o di-
reito dos nativos”.

Para além de Marracuene, os 
bairros de Matola-Gare, Matle-
mele, Tchumene 2, Circular, Nova 
Coca-Cola e Chiango são outros 
onde têm sido frequentes as de-
molições. Tanto na Matola, assim 
como em Marracuene, quando a 
culpa não é imputada a supostos 
ocupantes ilegais é atribuída a an-
tigos presidentes dos municípios 
ou administradores. A pergunta 
que não quer calar é: existem pla-
nos estratégicos de gestão de terra 
sob sua jurisdição? Afinal quem 
gere os processos? Pessoas ou 
instituições?  

Texto: Lídia Cossa
Fotos: Albano Uahome

D&F

PANO DE FUNDO

    Pedidos de espaço nos municípios e distritos levam mais de cinco anos
    Devido à burocracia, muitos acabam comprando espaços

“Para além de Marracuene, os bairros 
de Matola-Gare, Matlemele, Tchumene 
2, Circular, Nova Coca-Cola e Chiango 
são outros onde têm sido frequentes 
as demolições. Tanto na Matola, assim 
como em Marracuene, quando a culpa 
não é imputada a supostos ocupantes 
ilegais é atribuída a antigos presidentes 
dos municípios ou administradores.
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Aquando das demolições 
de casas e infra-estruturas 
privadas nos municípios de 
Maputo e Matola, em 2015, o 
Centro Terra Viva disse que 
terá sido uma medida extrema 
e precipitada, considerando 
existir ainda uma dualidade de 
critérios.

Para o Centro Terra Viva, 
os municípios precipitaram-se. 
“A demolição é uma medida 

Uma medida extrema e precipitada
extrema, é a última medida a ser 
tomada”, comentou, na altura, 
o responsável da organização, 
Lino Manuel, à DW, sublinhan-
do que os cidadãos saem pena-
lizados, sem se ter em conta as 
obrigações das autarquias na 
promoção do acesso à habitação.

Segundo Lino Manuel, ci-
tado pela DW, antes das demo-
lições, deveriam ter existido 
“outras medidas de conscien-

O drama de quem foi surpreendido por um bulldozer
Márcia Albertina, residia na 

Matola-Gare, há mais de cin-
co anos, quando de repente foi 
surpreendida por um aviso de 
demolição, e em menos de um 
mês viu a irromper pelo seu 
quintal um bulldozer que colo-
cou abaixo todo um esforço de 
anos para construir. Por causa 
da insensibilidade dos técnicos 
do município, que demoliram 
tudo sem contemplações, conta 
que chegou a dormir várias noi-
tes ao relento, com sua família 
composta por cinco pessoas.

A vítima conta que eram 
07:00 horas quando foi chama-
da a abandonar a casa que logo 
de seguida seria demolida. “Mi-
nha casa era ali”, disse, apontan-
do para um entulho de pedras 
que ali estava. “Actualmente, 
estou a arrendar, mas eu tinha 
minha casa, e sem justificação 
fiquei sem tecto”, acrescentou.

Para além de ter perdido seu 
espaço e sua casa de forma ines-
perada, a fonte também perdeu 
muito dinheiro gasto na aquisi-
ção daquele espaço.

“Comprei este terreno a 50 
mil meticais, em 2013, quan-
do vim para cá. Perdi todo esse 
dinheiro e ainda perdi minha 
casa e o terreno. Disseram que 
este espaço era reservado para 
fins públicos, foi a única coisa 
que entendi e destruíram tudo. 
Passam-se dois anos, mas não 
me esqueço”, lamenta a jovem.

José Langa é do bairro 
Chiango, arredores da cidade de 
Maputo, e também passou pela 
mesma situação. No seu rosto, 
nota-se o sentimento de deses-
pero, porque também perdeu 

sua casa e não tem onde mo-
rar com sua esposa e seus três 
filhos.

“Foi em 2017 que perdi 
minha casa, sem justificação 
nenhuma, simplesmente disse-
ram-me que este espaço esta-
va reservado, mas até hoje não 
vejo qual é a utilidade que dera 
àquele espaço”, lamentou.

Langa vive actualmente 
numa casa arrendada, e queixa-
-se de dificuldades no paga-
mento da renda mensalmente. 
“Agora não estou a trabalhar, 
mas mensalmente devo pagar 
renda, enquanto tenho um es-
paço que comprei a 45 mil em 
2011, e todo o processo foi do 
conhecimento das autoridades, 
mas hoje não me pertence”, 
lamenta.

Algumas casas demolidas ti-
nham documentos autênticos 

e reconhecidos

O município da Matola de-
moliu, em 2017, casas locali-
zadas ao longo de uma zona 
protegida na Matola-Gare, pro-
víncia de Maputo. A edilidade 
alegou que já vinha avisando 
aos populares sobre a ilegalida-
de das construções.   

Vendo as demolições, alguns 
moradores tentaram proteger 
alguns bens para que não fos-
sem destruídos. Agentes da Po-

lícia Municipal e de Protecção 
estiveram no local para contro-
lar os ânimos dos proprietários 
das infra-estruturas.

O município disse, na altu-
ra, que não haveria indemniza-
ções, porque já vinha avisando 
aos moradores sobre a ilegali-
dade das ocupações daqueles 
espaços.

“Nesta zona protegida, há 
pessoas com alguma documen-
tação, facto que nos fez questio-
nar a proveniência de tal docu-
mentação”, disse Albino Magaia, 
chefe do Sector de Construção e 
Urbanização do Município da 
Matola.  

Foram ao todo 52 casas 
consideradas ilegais que foram 
deitadas abaixo. Josefina Filipe 
foi afectada por esta acção e até 
hoje não consegue perceber o 
que terá acontecido.

“Dormir com casa e acordar 
sem ter nem mesmo terreno é 
muito chato”, lamentou. A fonte 
critica o município, que, segun-
do ela, não age a favor do cida-
dão. “Não sabemos para onde 
ir, quando compramos terreno, 
depois dizem que foi venda ile-
gal, mas também não nos dão 
esses tais espaços legalmente, 
afinal é para vivermos onde?”, 
indagou a fonte.

Outra moradora disse: “es-
tamos a ser expulsos sem saber 
para onde ir, nós estamos aqui 

cialização, chamada de atenção, 
educação e até medidas admi-
nistrativas que, eventualmen-
te, não pudessem lesar tanto o 
cidadão”.

Quanto à dualidade de cri-
térios que o responsável denun-
cia, explicou que “algumas casas 
são demolidas e outras não. Isso 
configura esquemas de corrup-
ção, negligência e incumpri-
mento da legislação por parte de 

quem de direito”.

Município da Matola fecha-se 
em copas

Para perceber se existe al-
gum plano de gestão do solo 
urbano no município da Matola, 
e qual é o papel das instituições 
governamentais quando há de-
molições, a nossa Reportagem 
tentou, sem sucesso, contactar 

o Conselho Municipal Cida-
de da Matola, através do seu 
porta-voz, que se mostrou 
indisponível para satisfazer o 
nosso pedido.

Aliás, aquela autarquia, 
nos últimos anos, fechou-
-se em copas, e os dirigentes, 
incluindo o respectivo edil, 
têm se mostrado arrogan-
tes quando interpelados pela 
Imprensa.

já há anos, mas quando há cam-
panha eleitoral, vêm até aqui. Só 
agora é que perceberam que es-
tamos num espaço ilegal?”.

Há processos de pedido de 
terra que vegetam nas gavetas 

há mais de uma década

Embora o Estado tenha 
chamado para si o poder de 
julgar e conceder o Direito de 
Uso e Aproveitamento de Ter-
ra (DUAT), o processo é tido 
como excessivamente burocrá-
tico, pouco inclusivo e envolto 

em esquemas de corrupção, que 
fazem com que muitos pedidos 
acabem por levar mais de 10 
anos sem nenhuma resposta.

Em quase todo o país, há 
relatos de muitos concidadãos 
que já tentaram requerer espa-
ço e cansaram-se de esperar. É o 

caso de um jovem trabalhador, 
que não se quis identificar, que 
partilhou com a nossa Repor-
tagem que, em 2014, submeteu 
um requerimento ao Conselho 
Municipal de Maputo para a 
concessão de um espaço na Ka-
tembe, muito antes da ponte.

Contudo, até hoje, passados 
mais de seis anos, desde que 
submeteu a papelada e pagou 
os devidos impostos, ainda não 
foi chamado. Conta que sempre 
prometiam entrar em contacto, 
mas nunca mais ligaram. Conta 
que conhece muitos jovens que 

acabaram desistindo de esperar 
e foram comprar espaços no 
mesmo local.

Este é um dos vários milha-
res de exemplos que colocam 
em cheque a “ladainha” de que a 
“terra é propriedade do Estado” 
e não pode ser vendida.



SEGUNDA-FEIRA
17 de Agosto de 2020

Dossiers
Factos&14

Mercado do Zimpeto é “barril de pólvora” 
prestes a explodir

NÚMERO DE INFECTADOS CONTINUA A SUBIR

Manhã de terça-
-feira, estamos no 
Mercado Gros-
sista do Zimpeto, 

na cidade Maputo, onde pre-
domina a venda de todo o tipo 
de produtos a grosso, mas tam-
bém a retalho, num mercado 
anexo que teima em desafiar as 
autoridades. O local é um au-
têntico “formigueiro humano”, 
“não há espaço nem para uma 
agulha”. Não se respeita a regra 
do distanciamento para evitar 
a contaminação e propagação 
da Covid-19. Embora, estra-
nhamente, os dados de estudos 
soroepidemiológicos indiquem 
o contrário, os factos mostram 
que o Mercado de Zimpeto é um 
centro de distribuição da doen-
ça, ou seja, um “barril de pólvo-
ra” prestes a explodir a qualquer 
momento e agravar a situação 
da província e cidade de Mapu-
to, esta última que acaba de en-
trar para o padrão de transmis-
são comunitária.

No mês de Junho do corrente 
ano, o município de Maputo, di-
rigido por Eneas Comiche, deci-
diu encerrar temporariamente 63 
mercados e feiras da capital, para 
travar a propagação da pandemia 
da Covid-19. Desta lista fazia 

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albano Uahome

D&F

parte o maior mercado grossista 
do país, Zimpeto, o qual o Jornal 
“Dossiers & Factos” visitou para 
ver o antes e o depois.

A autoridade municipal jus-
tificou a medida, na altura, com 
o facto de se ter constatado que 
existem casos positivos diagnos-
ticados nos mercados, e havia, 
por isso, urgência em reorganizar 
os mesmos para garantir o dis-
tanciamento necessário. Apesar 
dos protestos de ocasião, a medi-
da foi aplaudida por muitos.

Passados dois meses, o Jornal 
Dossiers & Factos foi ao Merca-
do do Zimpeto para ver o nível 
de cumprimento das medidas de 

combate e prevenção da doença, 
bem como apurar se realmente 
o mesmo está organizado. Para 
o espanto da nossa equipa de re-
portagem, está tudo de qualquer 
maneira. Do lado de fora, cada 
vendedor tenta angariar clien-
tes o máximo possível. Alguns 
vendedores e compradores usam 
máscaras, mas outros nem por 
isso.

Num frenesim, pessoas de 
todas as idades e diferentes pro-
veniências acotovelam-se, dis-
putando espaço nas estreitas e 
movimentadas ruelas. Apesar de 
existirem recipientes com água e 
sabão para as pessoas lavarem as 

mãos do lado de fora do mercado, 
nem todas obedecem a medida.

Como tem sido apanágio, to-
dos os anos, nesta época há muita 
disponibilidade de citrinos, hor-
taliças e tomate de produção na-
cional, facto que faz com que por 
dia entrem aproximadamente 90 
camiões de carga.

Este elemento, segundo a 
chefe do mercado, Ester Isabel, 
faz com que o recinto fique abar-
rotado de pessoas, comerciantes 
e clientes, que usam uma única 
casa de banho, e para lavar as 
mãos recorrem a uma torneira, 
que nem sabão ou cinza tem.

O Dossiers & Factos con-

versou com Julieta Mandlate, 
que sempre vai ao mercado para 
comprar produtos, como tomate, 
cebola, pepino, entre outros, para 
abastecer a banca que tem em sua 
casa.

Comentando sobre o antes e o 
depois, a nossa interlocutora afir-
ma que o que fizeram só veio pio-
rar a situação, uma vez que alguns 
portões foram fechados, o que, 
no seu entender, não faz sentido, 
pois as pessoas, nas primeiras 
horas, quando o mercado abre, 
usam a mesma entrada para ter 
acesso ao mercado, uma situação 
que cria confusão e aglomeração.

Depois de uma observação 
minuciosa da roupagem que de-
veria ser dada ao mercado, como 
forma de combater a Covid-19, e 
que não está a acontecer, tentá-
mos ouvir a posição da chefe do 
mercado, e esta nos disse que ca-
recia de autorização para falar do 
assunto, tendo nos remetido ao 
director dos Mercados e Feiras do 
Município de Maputo, de nome 
Emídio. 

Contactámos o director dos 
Mercados e Feiras e explicamos 
a nossa intenção, e, por sua vez, 
“atirou a bola” para o vereador, 
numa clara situação de “pingue-
-pongue” com a nossa equipa de 
reportagem, pelo que até ao fecho 
desta edição não tínhamos a reac-
ção das autoridades municipais.

Há mais de 16 milhões na “bolada”
Ainda sobre as construções 

faraónicas que despontam no 
bairro da Polana Caniço “B” e a 
corrida “desenfreada” pela pro-
cura dos espaços, por pessoas 
“endinheiradas”, o Jornal Dos-
siers & Factos ouviu os argumen-
tos de José Moiane, que faz parte 
da comissão dos moradores e 
vive naquele ponto da cidade de 
Maputo há mais de uma década.

Este jovem tem uma visão 
quase que diferente da dos dois 
primeiros interlocutores. Con-
fessa que também já recebeu 
propostas pela sua casa, mas 
aguarda por um melhor acordo, 
porque reconhece que, “por mais 
que a gente negue, seremos obri-
gados a sair”.

 “Acredito que as pessoas 
não vendem as suas proprieda-
des por causa do medo de ter 
um estilo de vida diferente, uma 
vez que isso depende muito de 

como a pessoa vai negociar. Por 
exemplo, no edifício que está na 
estrada do “Hospital Privado de 
Maputo”, perto do Campo do 

Costa Sol, existem pessoas que 
ao invés de levar dinheiro, pre-
feriram ser dadas apartamentos”, 
argumentou, para mostrar que 

é possível ganhar uma casa na 
nova “cidade”.

Para sustentar a sua tese, 
Moiane explicou que os visados 

pelo edifício em causa, quando 
celebraram o contrato, o com-
prador arrendou uma casa para 
os donos dos espaços, depois que 
a obra do edifício terminou, cada 
família recebeu um apartamento.

Vendem casas a valores que 
variam de quatro a 16 milhões

Segundo apurou o Dossiers 
& Factos, os valores da venda dos 
espaços com moradias modestas 
variam entre quatro e 16 milhões 
de meticais, o que está a aliciar 
muitos dos actuais proprietários.

A verdade é que há muito di-
nheiro a “girar” na Polana Cani-
ço “B”. Ora, a pergunta que não 
quer calar é a seguinte: “Quem 
são os novos patrões que surgem 
na nova zona de elite? Será um 
dinheiro lícito ou ilícito? Bem, 
como diz o adágio popular: “o 
tempo é remédio” e dirá tudo.

Continuação da Pag 11
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    Encerramento do mercado para reorganização foi inútil
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Jovens falam de sonhos adiados e 
oportunidades de emprego perdidas

DEVIDO AO ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS DE CONDUÇÃO

Depois de cerca de 
quatro meses com 
as portas fechadas, 
ensaia-se o retorno 

às actividades normais nas es-
colas de condução, em Setembro 
próximo, caso a primeira fase, 
chamada ‘‘actividade de baixo 
risco’’, tenha os efeitos desejados. 
A provável abertura das escolas 
de condução é aguardada com 
muita ansiedade por centenas 
de jovens que viram seus sonhos 
adiados durante a vigência do 
estado de emergência.

O encerramento, desde 
Março último, das escolas de 
condução, quando foi decre-
tado o estado de emergência, 
criou constrangimentos para 
muitos jovens que se encontra-
vam a frequentar aulas naqueles 
estabelecimentos de ensino, na 
esperança de terem finalmente 
a sua habilitação para conduzir, 
para vários fins.

O anúncio do relaxamento 
de algumas medidas resgatou a 
esperança de muitos instruen-
dos, que agora aguardam ansio-
samente pela abertura das esco-
las de condução.

Instruendos das escolas de 
condução de Malhampsene e 
Ka-Muzila, ouvidos pelo Dos-
siers & Factos, falam de muito 
tempo perdido, pois contavam, 
por estas alturas, já ter as suas 
habilitações de condução em 
suas mãos.

Alice Mathe, de 21 anos de 
idade, é instruenda na Escola 
de Condução de Malhampsene. 
Conta que quando foi decreta-
do o primeiro estado de emer-
gência, encontrava-se a fazer 
o segundo dos três meses da 
parte teórica para obtenção de 
uma carta, na categoria pesado 
(C1A).

“Quero terminar logo a mi-
nha carta, para que possa estar 
habilitada para conduzir a mi-
nha viatura para ir à escola e ao 
trabalho de forma mais segura, 
sem ter que apanhar sempre 
o transporte público”, disse a 
fonte.

Outro que espera pela carta 
de condução há sete meses é La-
zaro Mateus, que quando foi de-
cretado o estado de emergência 
encontrava-se a fazer a prática, 
na Escola de Condução Ka-Mu-
zila, localizada em Matola Rio, 
no distrito de Boane.

Texto: Hélio de CarlosD&F

O jovem, que pretende se-
guir a carreira profissional de 
motorista, fala de sonho adiado. 
“Fiz a parte teórica completa, 
e quando as aulas foram inter-
rompidas, estava a preparar-me 
para o exame prático. Os meus 
objectivos e sonhos foram in-
terrompidos, porque depois de 
obter a carta queria seguir a 
carreira de motorista”, conta a 
fonte.

Apesar do tempo perdido, a 
fonte não desiste do seu sonho 
e está ansioso pela abertura das 
aulas nas escolas de condução.

Escolas de condução dizem 
estar preparadas para a 

reabertura

Falando ao Dossiers & Fac-
tos, o director técnico da Es-
cola de Condução Ka-Muzila, 
Alberto Nhama, afiança que a 
instituição de ensino que diri-
ge está preparada para o retor-
no das actividades, numa nova 
normalidade.

Diante de uma situação em 
que todos os sectores operacio-
nais procuram se readaptar, Ka-
-Muzila volta com uma nova di-
nâmica e uma enorme diferença 
no número de ocupantes das 
cadeiras por turma, que passam 
de 52 para oito instruendos por 
turma.

A ideia é, segundo o director 
técnico,  a partir do dia do reiní-
cio das aulas, as portas abrirem 
às 6:30 da manhã, no sentido de 
seguir com os procedimentos 
de higienização, e as aulas terão 
o seu início meia hora depois.

Conforme explica o direc-

tor e instrutor daquele local de 
ensino, as aulas que duravam 60 

minutos por turma passarão a 
ter 45 minutos, e os restantes 15 

minutos de cada período serão 
para a desinfecção.

NACIONAL

Publicidade
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AT prevê arrecadar cerca de 60 milhões de 
meticais

Como tem sido tra-
dição há mais de 
cinco anos, a Auto-
ridade Tributária de 

Moçambique (AT) lançou, na 
passada sexta-feira, uma cam-
panha de regularização de via-
turas com matrícula estrangei-
ra, denominada “Chave Legal, 
Chave Segura”, que será levada 
a cabo entre 14 de Agosto e 14 
de Janeiro de 2021. Com esta 
operação, a AT, através das 
Alfândegas de Moçambique, 
prevê arrecadar cerca de 60 
milhões de meticais, numa al-
tura em que a instituição tem 
sido principal financiador do 
Orçamento do Estado.

Com um papel fundamen-
tal no financiamento da des-
pesa pública, a AT tem estado, 
nos últimos anos, a alcançar 
resultados operativos assinalá-
veis, em resultado do aperto do 
cerco, que permitiu apreender 
diversa mercadoria contraban-
deada, reduzir a fuga ao fisco e 
o descaminho de receitas para 
os cofres do Estado.

Com vista a consolidar a 
captação de receitas e garantir 
que todos os meios circulantes 

de importação definitiva es-
tejam legalmente desembara-
çados, a AT tem realizado, há 

mais de cinco anos, campanhas 
de regularização de viaturas 
com matrícula estrangeira.

Trata-se de viaturas com 
matrícula estrangeira que se 
encontram no país há mais de 
30 dias, cujos proprietários não 
tenham intenção de devolvê-las 
à procedência.

Este processo tem permiti-

do encaixar milhões em recei-
tas para os cofres do Estado. A 
título de exemplo, só nos últi-

mos três anos, foram regulari-
zados cerca de 3.884 veículos 
e colectados 128,3 milhões de 
meticais.

Na última operação, reali-
zada entre Outubro de 2018 e 
Fevereiro de 2019, foram regu-
larizadas 687 viaturas em todo 
o país, e arrecadados cerca de 
49,32 milhões de meticais.

A escolha do Posto Fron-
teiriço de Ressano Garcia 
como local de lançamento da 
campanha foi justificada pelo 
director-geral das Alfândegas, 
Taurai Tsama, com o facto de 

80 por cento dos veículos que 
circulam irregularmente com 
matrícula estrangeira em Mo-
çambique serem provenientes 

da África do Sul, e cinco por 
cento do Reino de Eswatini.

“As províncias de Maputo, 
Inhambane e Gaza destacam-se 
com maior número de veículos 
com matrículas estrangeiras em 
relação às restantes províncias, 
e há também, no país, circula-
ção de veículos com matrícula 
nacional falsa”, destacou o di-
rector-geral das Alfândegas.

Do levantamento feito no 
Parque Nacional de Viaturas, 
constatou-se que parte signifi-
cativa de veículos introduzidos 
no país sob licença de impor-

tação temporária não tem sido 
reexportada, acabando por 
circular ilegalmente, violando 
assim a legislação aduaneira. 

“Infelizmente, ainda persistem 
desafios no registo de veículos 
que entram no país nessa situa-
ção, estando em curso esforços 
para que sejam todas cadastra-
das num sistema próprio que 
vai assegurar melhor controlo”, 
disse Tsama.

Com esta operação, a AT, 
através das Alfândegas de Mo-
çambique, prevê arrecadar cer-
ca de 60 milhões de meticais.

Livrar o país da dependência 
externa

Confiado para o cargo há 
pouco tempo, Tsama fala de 
alguns resultados operativos, 
com destaque para a apreen-
são de diversa mercadoria em 
flagrante violação dos direitos 
aduaneiros e fiscais em vigor no 
nosso país, Moçambique, o que, 
no seu entender, mostra que a 
luta contra a corrupção, contra 
o contrabando, contra a fuga ao 
fisco tem pernas para andar.

“Estes resultados operativos 
são acima de tudo a demons-
tração clara de que a promoção 
da ética e  integridade é a nossa 
agenda central, para restaurar a 
nossa imagem individual e co-
lectiva, muitas vezes associada 
a actos de corrupção e/ou en-
volvimento em ilícitos fiscais e 
aduaneiros”, destaca.

Parafraseando o coro do 
hino institucional, Tsama diz 
que chegou a hora de a “duana” 
lutar para livrar Moçambique 
da dependência externa, atra-
vés da mobilização de recursos 

para os cofres do Estado, e por 
via disso assegurar mais escolas, 
mais hospitais, mais estradas, 
entre outras infra-estruturas.

Texto: Hélio de CarlosD&F

ATRAVÉS DA OPERAÇÃO ‘‘CHAVE LEGAL, CHAVE SEGURA’’

“As províncias de 
Maputo, Inhambane 
e Gaza destacam-se 
com maior número de 
veículos com matrículas 
estrangeiras em relação 
às restantes províncias, 
e há também, no país, 
circulação de veículos 
com matrícula nacional 
falsa.

Taurai Tsama, director-geral das Alfândegas
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Até ao final do ano, 63 mil trabalhadores 
poderão ter os contratos suspensos

O nível de activida-
de empresarial, 
no país, reduziu 
em cerca de 65 por 

cento, nos primeiros seis me-
ses deste ano, e estima-se que 
o volume de perdas de factura-
ção do sector empresarial mo-
çambicano, em todo o ano de 
2020, poderá ascender a apro-
ximadamente 951 milhões de 
dólares norte-americanos, o 
correspondente a cerca de 7% 
do PIB. Essas projecções são 
da Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçam-
bique (CTA), que traça ainda 
um cenário sombrio em rela-
ção à situação laboral no país.

Numa altura em que todas 
as análises sobre a conjuntura 
macro e micro económica do 
país apontam para um abranda-
mento significativo, devido aos 
impactos da Covid-19, a Confe-
deração das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA), 
que tem estado a acompanhar 
com bastante atenção a evolução 
da pandemia desde a sua eclo-
são, bem como os seus impactos 
no tecido empresarial nacional e 
na economia moçambicana, de 
forma geral, mostra-se preocu-

pada com a situação.
Volvidos cerca de quatro 

meses após a publicação do pri-
meiro estudo, a CTA decidiu 
actualizar os dados, tendo em 
conta a evolução da situação da 
Covid-19 no país e no mundo, 
dando destaque a algumas va-
riáveis, tais como o volume de 
negócios das empresas, o em-
prego e o crescimento econó-
mico de Moçambique. O estudo 
actualizado discute igualmente 

o impacto das medidas adopta-
das pelo Governo, no âmbito do 
apoio ao sector empresarial, e 
apresenta propostas de medidas 
correctivas.

De acordo com o vice-presi-
dente da CTA, Álvaro Massinga, 
devido à redução do volume de 
receitas, que afectou o fluxo de 
caixa das empresas e a sua capa-
cidade de suportar os custos de 
produção, apenas no primeiro 
semestre do ano, várias empre-

sas optaram pela suspensão de 
contratos de trabalho.

De acordo com os dados 
apurados pela CTA, até ao final 
do primeiro semestre do ano, 
cerca de 30 mil contratos de tra-
balho haviam sido suspensos e, 
neste ritmo de evolução, estima-
-se que até ao final do ano este 
número aumente para 63 mil, o 
correspondente a aproximada-
mente 11% da massa laboral em-
pregada no sector privado.

‘‘O contínuo crescimento do 
número de empregos suspensos 
irá dever-se, essencialmente, às 
perspectivas sectoriais que irão 
caracterizar o segundo semestre 
do ano. Em termos sectoriais, 
a hotelaria e turismo regista o 
maior número de postos de em-
pregos suspensos, cerca de 40% 
do total, e espera-se que neste 
sector o número de empregos 
suspensos continue a aumentar’’, 
esclareceu Massinga.

Relativamente ao impacto da 
Covid-19 no volume de negócios, 
a CTA considera que o nível de 
actividade empresarial reduziu 
em cerca de 65% no primeiro se-
mestre de 2020, o que culminou 
com a redução do “Índice de Ro-
bustez Empresarial” em cerca de 
49%, de 0,51, em Janeiro, para 
0,26, em Junho.

O sector da hotelaria e turis-
mo figura como o mais afectado, 
tendo registado uma retracção 
do nível de actividade em mais de 
75%. Devido a estes impactos, no 
primeiro semestre do ano, o sec-
tor empresarial, como um todo, 
registou perdas de facturação es-
timadas em cerca de 31 mil mi-
lhões de meticais, o correspon-
dente a 453 milhões de dólares.

Considerando a evolução 

 Texto: Hélio de CarlosD&F

COVID-19 AGRAVA INCERTEZAS NO SECTOR LABORAL

    Actividade empresarial reduziu em cerca de 65 por cento

Perdas de facturação na ordem dos 31 mil 
milhões de meticais

da pandemia e a dinâmica eco-
nómica que se projecta para a 
segunda metade do ano, estima-
-se que o volume de perdas de 
facturação do sector empresarial 
moçambicano, em todo o ano de 
2020, poderá ascender a aproxi-

madamente USD 951 milhões, o 
correspondente a cerca de 7% do 
PIB.

No entanto, espera-se uma 
tímida recuperação da actividade 
empresarial no segundo semes-
tre, devido à reabertura gradual 

de algumas economias e alívio 
de algumas restrições no qua-
dro das medidas do estado de 
emergência.

“Espera-se, ainda, uma re-
cuperação gradual do Índice de 
Robustez Empresarial, podendo 
subir de 0.26, em Junho, para 
0.34, em Dezembro. Entretanto, 
importa ressalvar que esta recu-
peração estará fortemente depen-
dente da evolução da pandemia 
na África do Sul, que é o principal 
parceiro comercial do país; bem 
como do contínuo alívio das res-
trições da actividade empresarial, 
no âmbito das medidas de pre-
venção”, disse o vice-presidente.

“Devido ao quadro adverso 
gerado pelos efeitos da Covid-19, 
o crescimento da economia mo-
çambicana em 2020 poderá re-

gistar um abrandamento face ao 
ano anterior, 2019, em que a eco-
nomia cresceu em 2,2%”, destaca.

Tendo em conta que o comér-
cio entre Moçambique a África 
do Sul representa cerca de 30% 
do volume de comércio interna-
cional de Moçambique, o nível 
de restrições que o governo sul-
-africano irá impor no segundo 
semestre poderá ditar o ritmo de 
recuperação da economia mo-
çambicana na segunda metade 
do ano.

De acordo com o vice-presi-
dente, apesar das boas intenções 
relacionadas com a implementa-
ção das medidas para combater o 
vírus, verifica-se que, em grande 
parte, as mesmas não geraram o 
impacto que se esperava no sec-
tor empresarial. 

Álvaro Massinga, vice-presidente da CTA
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Mulheres Jovens Líderes Moçambicanas 
exigem mais respeito

Assinalou-se, na semana pas-
sada, o Dia Internacional da Juven-
tude, num período atípico, em que 
o anormal se reconfigura numa 
tensão, através da qual a luta pelos 
direitos humanos é reduzida por al-
gumas correntes extremistas a lutas 
de homens contra mulheres.

Neste contexto, a Rede de Mu-
lheres Jovens Líderes de Moçam-
bique faz muitas questões com 
relação à situação da juventude no 
país. Questiona, por exemplo, como 
celebrar a juventude, quando Fáti-
ma, com apenas 15 anos, continua 
raptada desde 2018 por insurgentes 
em Cabo Delgado, e agora em lugar 
incerto?

Como celebrar a juventude 
quando Maria, em Morrumbala, foi 
engravidada pelo enfermeiro que 
tinha o dever de protegê-la e prepa-
rar como activista na prevenção de 
uniões prematuras? Como celebrar 
a juventude quando, em Maputo, as 
nossas irmãs vêem os seus produtos 
expropriados de forma desuma-
na sem qualquer reintegração, em 
nome da requalificação da cidade?

Como celebrar a juventude 
quando muitas de nossas irmãs, 
em campos de reassentamento e de 
refúgio, têm acesso condicionado a 
donativos em troca de sexo? Como 
celebrar a juventude quando os 
nossos jovens vêem as suas terras 
expropriadas em nome da explora-
ção de recursos minerais, que rara-
mente beneficiam as comunidades 

locais?
Como celebrar a juventude 

quando nossos irmãos aderem a 
incursões terroristas por falta de al-
ternativas económicas, mesmo ten-
do o rubi, a madeira, o carvão e o 
gás saqueados à sua vista? Que tipo 
de sociedade queremos ser quando 
normalizamos tanta gravidez em 
centros de instrução que nos de-
vem formar para a vida? Se limitará 
a responsabilidade do instrutor a 
ministrar conteúdos formais sem o 
respeito à ética e à disciplina devida 
ao Estado?

Uso do Estado para interesses 
terroristas

As activistas afirmam que, con-
trariamente ao que parece, não é a 
igualdade de género que está em 

causa, são os direitos humanos; é 
a omissão do dever por parte de 
quem jurou à bandeira proteger es-
ses mesmos direitos.

E dizem mais, ao se apadrinhar 
a irresponsabilidade do Estado, a 
indisciplina militar e o abuso de 
autoridade para satisfazer interes-
ses lascivos, é o n.º 1 do artigo 90 
da Estatuto Geral do Funcionário 
e Agente do Estado que está a ser 
escamoteado, são os artigos 36, 122 
e 249 da Constituição da República 
que se transformam em letra morta.

“A nossa expressão de ódio 
contra aquilo que consideramos ser 
comportamento inapropriado de 
mulheres jovens perde razão de ser, 
quando deixamos de manifestar em 
ocasiões neutras para o expressar 
em situações de crimes contra o Es-

tado e contra a humanidade, expos-
tos diante da nossa vista. Seria então 
aceitável que, porque as instruen-
das, na sua maioria, são suposta-
mente ‘preguiçosas e fáceis’, fossem 
admitidas em troca de favores se-
xuais? É com sexo que combatemos 
o crime, a desordem e o terrorismo? 
Onde fica a meritocracia no proces-
so de admissão e progressão? É a 
isto que o Estado deve premiar?”, 
indagaram, para depois dizer que 
naturalizar a violência de género e 
negligenciar a desigualdade de po-
der é um acto de cumplicidade.

No entender deste grupo de 
mulheres, é urgente revisitar-se a 
consciência cidadã e questionar se, 
depois dos nove meses que uma 
progenitora nos carregou, é possível 
ceder a generalizações criminosas 
que categorizam todas as mulhe-
res como preguiçosas que buscam 
trabalho fácil, tal como quando 
algumas correntes extremistas con-
sideram todos os jovens de venda-
-pátrias, ou os africanos incapazes e 
os negros psiquicamente inferiores.

A Rede de Mulheres Jovens 
Líderes Moçambicanas insta o 
Estado, ao Comando da Polícia, 
a Procuradoria Geral, ao Sistema 
Judicial, em geral, a Assembleia da 
República e ao Chefe do Estado, em 
particular, a exercerem o seu papel 
de forma corajosa, para desinstalar 
todos os ninhos que albergam e in-
centivam o uso do Estado para inte-
resses terroristas.

CONTEXTO DESAFIANTE PARA A MULHER NO PAÍS

A Rede de Mulheres 
Jovens Líderes Mo-
çambicanas usou o 
passado dia 12 de 

Agosto, Dia Internacional da 
Juventude, para reflectir sobre 
que tipo de sociedade os jovens 
moçambicanos querem ter. 
Olhando para todos os aconte-
cimentos que se têm verificado 
nos últimos dias contra mulhe-
res, jovens e adolescentes, as 
activistas do movimento inicia-
ram sua reflexão com a frase: 
“Nós, mulheres moçambicanas, 
temos medo do presente, e re-
servas em relação ao futuro!”, 
convergindo na ideia de que é 
preciso serem respeitadas.

MULHER E SAÚDE 

Vários sectores exigem responsabilização 
dos instrutores
O caso dos instruto-

res que engravida-
ram 15 instruendas 
na Escola Prática 

de Matalane ainda tem muito 
“pano para manga” e promete 
ainda fazer correr muita tinta, 
em diferentes sectores da socie-
dade moçambicana. Várias or-
ganizações um pouco por todo 
o país exigem respostas, e o bas-
tonário da Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique (OAM) pe-
diu a responsabilização judicial 
dos instrutores em causa.

CASO DAS INSTRUENDAS ENGRAVIDADAS EM MATALANE

A OAM considera que o as-
sunto não tem de morrer, tem de ir 

até às últimas consequências, parar 
nos tribunais, e serem responsabi-
lizados os que perpetraram esses 

actos.
Por sua vez, a Comissão Na-

cional dos Direitos Humanos 

(CNDH) quer ver esclarecido o 
caso dos instrutores, daí que um 
grupo daquela organização deverá 
deslocar-se ao terreno para obter 
mais dados sobre o assunto.

Já, a sociedade civil moçambi-
cana classifica como "repugnantes" 
os abusos sexuais perpetrados pe-
los instrutores.

A sociedade civil considera que 
estes actos espelham os cenários 
graves que as mulheres vivem no 
seu dia-a-dia nos seus sectores de 
produção.

Inocência Mapisse, pesquisa-
dora do Centro de Integridade Pú-
blica (CIP), refere que estes actos 
estão muito ligados à corrupção 
em vários sectores da administra-

ção pública.
Para Mapisse, esta é uma 

oportunidade que o Gabinete de 
Combate à Corrupção tem para 
investigar, ir ouvir as pessoas, pelo 
que neste processo se deve garantir 
a integridade das vítimas, porque 
estas, quando denunciam, são san-
cionadas e são as que mais sofrem.

Por seu turno, a Associação 
da Mulher Lei e Desenvolvimento 
(MULEIDE) congratula-se com a 
suspensão dos instrutores, uma ac-
ção movida pelo Comandante-ge-
ral da Polícia, que em comunicado 
anunciou ainda a dispensa das can-
didatas grávidas, com a condição 
de voltarem no próximo curso para 
o juramento da bandeira.
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Arrendamos escritórios 
modernos e espaçosos na Matola

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

Quer trabalhar 
em ambiente 
espaçoso e 
aconchegante? Nós 
somos a solução, 
arrendamos 
escritórios, a 
preços convidativos
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Transporte público continua um ‘‘calcanhar 
de Aquiles’’

A reabertura das escolas e 
igrejas é uma das várias medidas 
de relaxamento anunciadas pelo 
Chefe do Estado. Perante este 
facto, a equipa de reportagem do 
Jornal Dossiers & Factos foi à rua 
para averiguar até que ponto o sis-
tema de transporte está preparado 
para responder às necessidades 
do regresso faseado de algumas 
actividades.

Uma das medidas adoptadas 
pelo Governo para o sector de 
transportes, no âmbito do contro-
lo da propagação da Covid-19, foi 
limitar o número de passageiros 
por cada autocarro, facto que agra-
vou o crónico problema da falta de 
transporte, dando lugar a enchen-
tes nas paragens, encurtamento de 
rotas e carência de transporte no 
fim do dia.

Por essa razão, o regresso de 
algumas actividades traz um de-
bate aceso. Cidadãos ouvidos pelo 
Dossiers & Factos consideram que 
a situação poderá agravar-se. Por 
seu turno, motoristas dos “chapas” 
também vaticinam dias difíceis.

“Se até mesmo no período em 
que os estudantes não iam à escola 
e algumas empresas  reduziram o 
número de trabalhadores, na hora 
da ponta, os terminais andavam 
lotados, imagina depois disso? 
Sem contar que fomos obrigados 
a reduzir o número de passageiros 
por banco”, disse o automobilista 
Edson Dimande.

Para os “chapeiros”, não há dú-
vidas de que a situação vai agravar-
-se, visto que até mesmo depois 
de uma greve por parte destes, na 
tentativa de aumentar o número 
de ocupantes nos assentos, as au-
toridades não recuaram.

O Presidente da Re-
pública (PR), Fili-
pe Nyusi, voltou a 
decretar estado de 

emergência no país por um mês, 
entretanto, houve relaxamen-
to de algumas medidas, o que 
permitirá a retoma de algumas 
actividades, entre as quais o re-
gresso faseado às aulas do ensi-
no superior e formação técnico-
-profissional. Entretanto, salta 
à vista um velho e grave proble-
ma, o dos transportes, cuja ofer-
ta nos últimos meses reduziu 
drasticamente, o que faz soar 
os alarmes sobre enchentes nas 
paragens e nos autocarros, num 
contexto em que se exige distan-
ciamento de pelo menos 1,5m. 

“Na verdade, se formos a se-
guir a lógica, não há diferença de 
sentamos três ou quatro em cada 
banco, porque, no final do dia, não 
se cumpre o distanciamento exigi-
do, e todos ficam mascarados”, co-
mentou a passageira Anita Tamele. 

‘‘Não há falta de transporte pú-
blico, mas sim há má gestão’’

Os “chapeiros” dizem que o 
Estado moçambicano deveria tra-
balhar com os empresários da área 
dos transportes para encontrar um 
meio-termo com vista a minimi-
zar esta problemática. Apontam 
como saída uma possível redução 
do custo do combustível.

Para alguns citadinos, na ver-
dade, não há falta de meios de 
transporte, mas sim uma má ges-
tão dos por parte do Ministério 
dos Transportes, visto que no país 
já houve momentos em que se po-
dia perceber que havia transporte 
para todos.

Os cidadãos suportam este po-
sicionamento lembrando a vinda 
do Papa Francisco ao país, onde, 
segundo eles, houve uma bicha de 
autocarros que se fizeram ao par-
que de estacionamento do Estádio 
Nacional de Zimpeto, e no local 
estiveram milhares de pessoas, 
mas não sentiram falta de meios 
de transporte.

No que toca à recolha dos 
“chapas” muito cedo e ao encurta-
mento de rotas, os passageiros re-
ceiam que, com o regresso às aulas 
presenciais, venha a haver muito 
sofrimento nas horas de ponta.

‘‘Mesmo agora, há passageiros 
que em várias ocasiões optam por 
fazer ligações para que não se atra-
sem ao serviço, porque se tu tens 

atrasos acmulados até podes ser 
despedido”, explicou um dos en-
trevistados, para de seguida acres-

centar que até os que saem cedo 
de suas casas, para não se atrasar 
acabam atrasando, porque os “cha-

pas” chegam às paragens intermé-
dias já lotados e não levam mais 
passageiros. 

Publicidade

Tchumene 1 
| Rua Carlos tembe, 

Parcela Nº 696, Matola 

Localize-nos 

Telf:+258 869744238 | 
Celular: +258 82 4753360 

Nuit: 401125442

Identi�cação da empresa
A woninga serviços é uma empresa 
Vocacionada na área  de limpezas, 
visando, através dos seus serviços,
garantir um ambiente impecável 
até ao mínimo dos detalhes para 
a satisfação dos nossos clientes.

Jardinagem e outros serviços 

   Lavagem de viaturas

Fumigação e desratização 

Especializados em:

Limpeza geral

Recolha e tratamento de lixo

Prestamos serviços em instituições
públicas, privadas e a residências.

 

NACIONAL

A UM MÊS DA REABERTURA DAS AULAS

Texto: Hélio de Carlos
Fotos: Albino Mahumana
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Creve Machava vence prova 
de 400 metros barreiras

Na prova, o moçambicano 
destronou tudo e a todos, ven-
cendo a corrida dos 400 metros 
barreiras, percorrendo a distân-

A procura de míni-
mos para marcar 
presença nos Jogos 
Olímpicos de Tó-

quio 2021, que está ao “rubro”, o 
barreirista moçambicano Creve 
Machava, depois de ter ficado 
um tempo sem se preparar, na 
Alemanha, devido a pandemia 
da Covid-19, recentemente, 
retomou aos trabalhos, tendo 
participado no Grande Prémio 
de Folksam, na Suécia.

BUSCA DE MÍNIMOS PARA OS OLÍMPICOS DE TÓQUIO 2021

DESPORTO

Mambas autorizados a treinar para baterem-se 
com Leões Indomáveis

A Selecção Nacional 
de Futebol, os Mam-
bas, foi autorizada 
a voltar a treinar, a 

partir de Setembro, com vista a 
preparar o embate contra a se-
lecção camaronesa, conhecida 
pelo “nome de guerra”  Leões 
Indomáveis. A partida, que terá 
lugar em Novembro, depois de 
sucessivos adiamentos, devido à 
Covid-19, é referente à terceira 
jornada do grupo “F”, de apura-
mento ao Campeonato Africa-
no das Nações (CAN) 2021. Esta 
não é a primeira vez que as duas 
selecções se cruzam, e ainda es-
tão frescas as memórias da pe-
sada derrota de 6-1 infligida ao 
combinado nacional, em 1999, 
em pleno Estádio da Machava. 
Será desta que os Mambas vão 
ajustar as contas?

De 1999 até 2020 passaram 
várias gerações em ambas as 
selecções, e na década de 90, 
Patrick Mboma, Samuel Eto’o, 
Pierre Homé, entre outros, 
eram os nomes mais sonantes 
dos Leões Indomáveis.

 Do lado de Moçambique, 
existiam jogadores como Chi-
quinho Conde, Tico-Tico, Dá-
rio Monteiro, apoiados pelo 
público, mas não conseguiram 
parar as investidas do adversá-

rio, no mítico e velhinho Está-
dio da Machava.

 Os Mambas tinham com 
treinador Euroflim da Gra-
ça, ou simplesmente Flin, que 
acabava de substituir Arnaldo 
Salvado no comando técnico 
dos Mambas, e viu a equipa na-

cional a perder 6-1, com Tico-
-Tico a marcar o golo de honra 
dos moçambicanos.

 E como não se foge do 
destino, em Novembro próxi-
mo, as duas equipas voltam a 
cruzar caminho, desta vez nos 
Camarões, para medirem for-

ças no jogo da terceira jornada 
de apuramento ao CAN-2021. 
Diga-se em abono da verdade 
que será o primeiro de quatro 
jogos (dois de apuramento ao 
CAN de Camarões e dois re-
ferentes à qualificação para o 
Mundial de 2022, no Qatar).

 Os Mambas lideram o 
grupo F, com quatro pontos, e 
viram-se forçados a observar 
uma longa paragem, após os 
adiamentos dos jogos, devido à 
pandemia da Covid-19. Entre-
tanto, com o relaxamento das 
medidas, a equipa técnica e os 

jogadores da selecção nacional 
já têm luz verde para voltar aos 
trabalhos, após serem autori-
zados a voltar a treinar, para 
“afinar a máquina”.

 Esta autorização agrada 
ao técnico dos Mambas, Luís 
Gonçalves, citado pelo portal 

“Folha de Maputo”, que não 
tem dúvidas de que a permis-
são para o regresso aos treinos 
é fundamental para melhor 
preparar os atletas para a dupla 
jornada contra os Camarões.

 Gonçalves, referenciado 
pelo órgão em alusão, argu-
menta que é uma informação 

muito positiva, que mostra que 
o Governo e a Secretaria de Es-
tado do Desporto estão com a 
selecção nacional.

 O técnico diz que recebeu 
com satisfação a notícia que 
permite que, assim que estive-
rem criadas as condições para 
o regresso aos treinos, a selec-
ção possa realizar um estágio 
de treino ou de observação, 
para que caso se confirme o 
jogo com os Camarões, em No-
vembro, o combinado nacional 
esteja melhor preparado.

 Ainda de acordo com téc-
nico, em declarações à Folha 
de Maputo, cumpridas as con-
dições sanitárias para a reali-
zação do estágio, vai trabalhar 
com os jogadores que actuam 
no Moçambola e regularmente 
constam nas convocatórias aos 
jogos da selecção.

 Os atletas que militam 
em campeonatos estrangeiros 
juntar-se-ão ao grupo, prova-
velmente em Outubro, para a 
realização de um ou dois jogos 
amigáveis.

 De salientar que os Mam-
bas lideram o grupo com qua-
tro pontos, os mesmos dos 
Camarões, resultados de um 
empate e uma vitória. Moçam-
bique participou num CAN 
pela última vez em 2010, ano 
em que Angola foi o país anfi-
trião. Depois disso, tem falha-
do sistematicamente.

EMOÇÕES DO CAN REGRESSAM EM NOVEMBRO

Texto: Arão Nualane
Foto: Albano Uahome

D&F

    Partida é referente à terceira jornada de apuramento ao CAN

cia com o tempo de 50 segun-
dos e 61 centésimos, fazendo, 
desta feita, a sua melhor marca 
da época.

A marca alcançada por Cre-
ve Machava está próxima dos 
três segundos dos mínimos 
exigidos pela World Athletics, 
ou Atletismo Mundial, em por-
tuguês, antiga Federação Inter-
nacional de Atletismo (IAAF), 
situados em 48 segundos e 9 
centésimos, que permite a qua-
lificação para a olimpíada de 
Tóquio.

De referir que o moçambi-
cano Crevo Machava está a be-
neficiar de uma bolsa e encon-
tra-se a viver na Alemanha.
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“Ganhar prémios é fruto de dedicação 
e disciplina”

Costuma-se dizer que 
filho de peixe, peixi-
nho é, e neste caso, 
parece que a gíria 

pegou. A cantora e composito-
ra moçambicana Xixel Langa, 
filha de um guru da música 
moçambicana, tem sido uma 
das mais notáveis artistas da 
nova geração. O reconheci-
mento do seu talento valeu-lhe 
vários prémios ao longo de sua 
carreira, que, no seu entender, 
são resultado de muita dedica-
ção e disciplina, associada às 
boas mensagens contidas nas 
letras das músicas que canta.

A cantora Xixel Langa dispen-
sa qualquer tipo de apresentação 
no panorama musical nacional e 
internacional. Em entrevista ao 
nosso órgão, falou de sua carreira, 
afirmando que o que conquistou 
na área musical é fruto da dedica-
ção, disciplina, bom conteúdo nas 
letras, bem como a forma de inter-
pretação da própria música.

 A artista revela que a sua par-
ceria com a banda sul-africana Tu-
can Tucan, que toca world music, 
fez com que se envolvesse com vá-
rios agentes, artistas de vários paí-
ses, como Costa do Marfim, Gana 
e Mali.

 A cantora moçambicana, que 
convive com a música desde o ber-
ço, conta também que gravou com 
músicos do Zimbabwe, Tanzânia, 
entre outras nacionalidades, ten-
do sempre a identidade africana 
como inspiração.

 No que concerne à carreira a 
solo, e explorando os ritmos tra-
dicionais nas suas músicas, a fon-
te relata que se inspira em toda a 
identidade africana, desde o estilo 
até aos usos e costumes.

 Durante a interacção com a 
nossa equipa de reportagem, Xi-
xel define o afro jazz, estilo que 
executa com maestria, como mú-
sica africana local, onde predo-
mina a língua africana e ritmos 
locais, misturados com o clássico 
europeu.

 Para Xixel, ser mulher e artista 
em Moçambique é fácil, e partin-
do do que vive dentro da família, 
mulheres e homens são todos 
iguais, e não há nenhuma discri-
minação. Afirma que não nota ne-
nhuma diferença no meio em que 
vive, pelo que sente que no país a 
mulher artista é valorizada.

Dificuldades na carreira

Durante a entrevista, a nossa 
interlocutora revelou que uma 
das grandes dificuldades que tem 
é conseguir espaço para divulgar 
o seu trabalho, uma vez que nem 
sempre tem o apoio das entidades 
competentes.

 No entender da nossa fonte, 
as dificuldades surgem porque 
existe um monopólio, que torna 
difícil apresentar os trabalhos, e há 
dificuldades para conseguir finan-
ciamento para a compra de instru-
mentos musicais. 

Num outro desenvolvimento, 
a cantora considerou que em Mo-
çambique tudo é difícil, afirmando 
que a mentalidade do moçambi-
cano precisa ser trabalhada, por-
que se vive com pessoas de duas 
eras: Os do tempo colonial e os do 
pós-independência, ou seja, os do 
tempo do socialismo científico e 
os da era do capitalismo.

 Referindo-se à qualidade da 
música nacional, Xixel afirma 
existir boa qualidade, por causa 
da concorrência a que os canto-
res estão sujeitos como artistas 
internacionais.

 Narrando sobre o futuro, diz 
ter muitos projectos na manga, 
mas o principal, neste momento, 
é a gravação de vários álbuns e di-
vulgação dos mesmos. Mas tam-
bém tem um programa de televi-
são, que se chama “AFRO MOZ” 
e que, infelizmente, falta financia-
mento para dar gás ao projecto”.

 Aliás, a cantora diz que na 
vida não faz mais nada para a sua 
sobrevivência, isto é, só vive de 
música. 

Xixel é da opinião que iria  
sentir-se rica se tivesse o domínio 
de pelo menos três ou quatro lín-
guas nacionais, porque assim iria 
aumentar mais a bagagem artísti-

ca, permitindo que o seu trabalho 
ficasse mais enriquecido.

 
É difícil homem receber ordens 

de uma mulher
 
No que concerne a barreiras, 

Xixel disse ao nosso Jornal que o 
facto de ser mulher, e nova em re-
lação a alguns músicos com quem 
trabalha, ou trabalhava, cria algu-
mas divergências, porque sempre 
a olham como criança, como uma 
pessoa sem noção, que não sabe o 
que faz naquilo em que está envol-
vida. Assim, é difícil, para certos 
homens, receber ordens, opiniões 
e ideias de uma mulher.

 Outro dado levantado pela 
cantora moçambicana é que du-
rante a carreira sofreu vários as-
sédios sexuais, que a fazem pen-
sar que a forma como os homens 
olham para uma mulher, em qual-

quer circunstância, basta estar fora 
de casa, é como se ela fosse objecto 
de prazer.

 “Não importam quais sejam 
as circunstâncias em que ela este-
ja, sempre vai ser assediada. Seja 
na escola, praia, Igreja, no palco, 
discoteca, e mesmo na formação 
militar, a mulher é sempre vista 
como objecto de prazer”, criticou 
a fonte, para depois referir que a 
música tradicional moçambicana 
é valorizada, só que alguns mo-
çambicanos sofrem preconceitos 
com a sua própria cultura.

 Por exemplo, para Xixel, exis-
tem várias pessoas da etnia chope 
que se escondem entre changanas, 
entre outros grupos, para não se-
rem discriminados, porque o tri-
balismo ainda reina aqui no país.

 
Hortêncio Langa solidifica car-

reira de Xixel
 

Xixel nasceu em 1983, numa 
família de artistas. É filha do con-
ceituado músico moçambicano 
Hortêncio Langa, uma figura que 
para a Xixel é um artista mor, que 
contribuiu muito para solidificar a 
sua carreira.

 A vida da Xixel sempre esteve 
ligada à arte e à escola. Frequentou 
o ensino primário na Escola Pri-
mária 3 de Fevereiro, e depois o 
secundário na Escola Secundária 
da Polana. Nessa altura, envolve-se 
também no canto e dança, na Es-
cola Nacional de Dança, onde teve 
aulas teóricas e práticas. Aprendeu 
a dança rítmica contemporânea e 
tradicional, por dois anos. 

Esse período foi suficiente 
para aprender muitas coisas rela-
cionadas com o canto e a dança, 
porque, atenciosa, conseguia cap-
tar tudo o que era ensinada.

 Envolveu-se também com 
grupos de canto e dança que fa-
ziam apresentações na Associação 
dos Músicos Moçambicanos. Foi 
membro integrante de uma banda 
fundada por seu irmão, chamada 
Filhos da Luz, que depois passou a 
chamar-se Mighty Vibration. 

 Com a banda, fizeram mui-
tos shows. Em 2004, Xixel ganha 
coragem e concorre no Top Femi-
nino e ganha o Prémio Revelação, 
com a música Ubuya hi kwini.

 Ano seguinte, participa nova-
mente no Top Feminino e ganha o 
Prémio Melhor Voz Feminina,

 Venceu também prémio de 
Melhor Canção do Ngoma Mo-
çambique 2018. Conta na sua car-
reira com um CD, onde cruza o 
jazz e ritmos moçambicanos.

CANTORA E COMPOSITORA XIXEL LANGA

Texto: Albino MahumanaD&F

Xixel Langa,  cantora e compositora moçambicana
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Filho de José Eduardo dos Santos condenado a cinco 
anos de prisão

OMS afirma que comida não é fonte de contágio da Covid-19

O Tribunal Supremo 
de Angola conde-
nou, há dias, os qua-
tro arguidos, entre 

os quais “Zenu”, ex-presidente 
do Fundo Soberano de Ango-
la e filho do antigo estadista, 
José Eduardo dos Santos, a pe-
nas de prisão entre cinco e oito 
anos, por crimes de burla e de-
fraudação, peculato e tráfico de 
influências.

A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) 
afirmou, recente-
mente, que as pes-

soas "não devem recear a comi-
da ou as embalagens de comida" 
como fontes de contágio de 
Covid-19, apesar de vestígios 
do novo coronavírus terem sido 
encontrados em asas de frango 
importadas do Brasil, escreve o 
“Jornal de Angola”.

A publicação angolana refere que o 
jornal oficial do Partido Comunista 
Chinês (PCC) noticiou que o SARS-
-Cov-2, o coronavírus que provoca 

a doença Covid-19, foi encontrado 
em asas de frango congeladas im-
portadas do Brasil para a cidade de 
Shenzhen, no sul da China, mas que 
todo o pessoal das Alfândegas que 

entrou em contacto com as amostras 
foi testado e deu negativo.
"Não há provas de que os alimentos 
ou a cadeia alimentar estejam a par-
ticipar na transmissão deste vírus", 

salientou o director executivo do 
programa de emergências sanitárias 
da OMS, Michael Ryan, citado pelo 
Jornal de Angola.  
A principal responsável técnica da 
OMS no combate à Covid-19, Maria 
van Kerkhove, citada pelo órgão em 
alusão esclareceu que a China "tes-
tou cerca de cem mil embalagens" 
de comida à procura do novo coro-
navírus, mas que só o encontrou em 
"menos de dez".
"Sabemos que (o vírus) pode perma-
necer em superfícies durante algum 
tempo, mas pode ser inactivado 
lavando as mãos ou usando uma 
solução à base de álcool", indicou, 

acrescentando que a OMS emitiu 
orientações para os trabalhadores de 
instalações fabris de processamento 
de alimentos para evitar a transmis-
são, avança o jornal angolano.
De acordo com a fonte que temos 
vindo a citar, Michael Ryan res-
salvou que é importante "não des-
cartar provas científicas", mas que 
é "igualmente importante que as 
pessoas possam continuar a viver 
sem medo". "As pessoas já estão 
suficientemente assustadas e com 
medo", declarou, reiterando que não 
há qualquer indicação científica de 
transmissão do novo coronavírus 
através de alimentos.

A informação foi tornada pú-
blica pelo jornal “Minuto ao Mi-
nuto”, relatando que o julgamento, 
que teve início em 9 de Dezembro 
de 2019, tem como arguidos o ex-
-governador do Banco Nacional de 
Angola (BNA)Valter Filipe e Antó-

nio Bule Manuel, administrador do 
mesmo banco, ambos acusados dos 
crimes de peculato, burla, defrau-
dação e branqueamento de capitais, 
para os quais o Ministério Público 
pediu penas não inferiores a 10 
anos de prisão.

O órgão em alusão relata que 
José Filomeno dos Santos, antigo 
presidente do Fundo Soberano de 

Angola e filho do ex-presidente 
do país José Eduardo dos Santos, 
e Jorge Gaudens Pontes Sebastião, 
empresário angolano, acusados 
dos crimes de tráfico de influência, 
branqueamento de capitais e burla 
por defraudação, eram igualmen-
te arguidos neste processo, tendo 
o Ministério Público pedido para 
ambos penas de prisão não inferio-

res a sete anos, o que agora não se 
veio a verificar para "Zenu".

O caso remonta a 2017, altura 
em que Jorge Gaudens Pontes Se-
bastião apresentou a José Filomeno 
"Zenu" dos Santos uma proposta 
de financiamento para a criação de 
um fundo estratégico de investi-
mento no valor de 30 mil milhões 
de euros, que este encaminhou para 
o executivo.

O negócio envolvia como "con-
dição precedente", de acordo com 
um comunicado do executivo emi-
tido em Abril de 2018, que anuncia-
va a recuperação dos 500 milhões 
de dólares, a capitalização de 1,5 
mil milhões de dólares por Angola, 
acrescido de um pagamento de 33 
milhões de euros para a montagem 

das estruturas de financiamento.
Na sequência, foram assina-

dos dois contratos entre o BNA e 
a Mais Financial Services, empresa 
detida por Jorge Gaudens Pontes 
Sebastião, amigo de longa data do 
co-arguido José Filomeno dos San-
tos, para a montagem da operação 
de financiamento, tendo sido, em 
Agosto de 2017, transferidos 500 
milhões de dólares para a conta da 
PerfectBit, "contratada pelos pro-
motores da operação", para fins de 
custódia dos fundos a estruturar.

Neste processo, o antigo chefe 
de Estado angolano testemunhou, 
em carta dirigida ao Tribunal, que 
orientou Valter Filipe a conduzir 
o processo e transferir os referidos 
montantes.

APESAR DE AMOSTRAS ENCONTRADAS EM FRANGO

EUA suspendem execução do condenado por não acharem a veia
Um preso americano condenado à 

morte teve a execução adiada porque 
não encontraram uma veia para apli-
car a injeção letal. 

O estado de Ohio afirmou que vai 
agendar para uma nova data. Alva 
Campbell, de 69 anos, foi condenado 
à morte por matar um adolescente, 
em 1997, durante um roubo de carro. 

O preso sofre de problemas res-
piratórios, por ter fumado por mui-
tos anos. Segundo a porta-voz da 
prisão, JoEllen Smith, todas as ten-
tativas da equipe médica, de encon-
trar um acesso intravenoso, foram 
frustradas. 

O Governo de Ohio disse que 
não tem pressa para executar o pre-

so. A Suprema Corte americana e o 
governador John R. Kasich decidi-
ram não intervir no caso. O próprio 
condenado sugeriu ser morto por 
fuzilamento.

Antes da tentativa frustrada de 
injeção que durou 25 minutos, Cam-
pbell comeu o que era para ser sua 
última refeição, rezou e assistiu TV.
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