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Tem sido comum, nos últimos dias, 
falar-se da falta de mercado para 
determinados produtos agrícolas 
em Moçambique. Era já sobejamen-
te conhecido o caso do ananás de 
Muxúnguè, na província central de 
Sofala, para lá do tomate do Niassa, 
na zona norte.

A lista está, no entanto, a ficar 
mais grossa, atendendo e conside-
rando a existência de notícias sobre 
trigo que apodrece em celeiros na 
zona centro do país, devido à falta 
de compradores, a que se somam 
recentes relatos do jornal Notícias, 
dando conta que o mesmo fenóme-
no estará a ocorrer com o arroz em 
Bilene, na província de Gaza, e com 
o tomate no distrito de Vilankulo, 
província de Inhambane.

Não fossem abundantes as pro-
vas, provavelmente nenhum mo-
çambicano residente neste país 
acreditaria nestas notícias, porque 
não é segredo o défice de produção 
agrícola dentro de portas, que con-
trasta com a imensidão de terras 
aráveis e com os gigantes níveis de 
consumo.

Quando o mundo se debate com 
uma crise financeira e de alimentos, 
fenómenos fortemente influencia-
dos pela guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia, os desequilíbrios da ba-
lança comercial nacional tornam-se 
ainda mais visíveis. De resto, é con-
sensual entre a comunidade eco-
nómica a ideia de que, mais do que 
a subida dos preços dos produtos 
petrolíferos, o maior calcanhar de 
Aquiles da “Pátria Amada” é o facto 
de produzir muito pouco.

desmotivador. A continuar assim, 
afigura-se difícil persuadir os in-
vestidores, sejam eles nacionais ou 
estrangeiros, a enveredarem pela 
agricultura como negócio. Afinal, 
ninguém investe com a certeza de 
que vai somar prejuízos.

Segundo o jornal Notícias, na sua 
edição de 28 de Julho, a Agri-maça-
roca abandonou mesmo a cultura 
do tomate, em Inhambane, por fal-
ta de mercado. Tornou-se notícia 
por se tratar de uma empresa, mas 
quantos cidadãos anónimos não te-
rão arrepiado caminho ao longo do 
vasto território nacional?

O abandono da produção agrícola 
compromete claramente o interes-
se nacional. Por isso mesmo, é ne-
cessário que o Governo faça tudo ao 
seu alcance para que os produtores 
não sejam prejudicados. Isso passa 
por facilitar o escoamento, por in-
centivar o consumo do produto na-
cional e por outras medidas de lon-
go prazo.

Mas, no imediato, o executivo 
também tem meios que lhe permi-
tem valorizar o esforço de quem 
trabalha na agricultura. O país tem 
escolas em regime de internato, 
hospitais e cadeias que abrigam 
imensa gente que necessita de ali-
mentos. Em alguns desses lugares 
não são raras notícias de fome por 
falta de comida. Havendo interes-
se, o Governo pode absorver toda 
a produção nacional que suposta-
mente não tem mercado e canalizá-
-la a esse tipo de instituições. É uma 
questão de vontade.

serodiotouo@gmail.com

Teoricamente, a agricultura é a 
base do desenvolvimento de Mo-
çambique, mas essa premissa não 
encontra respaldo no campo práti-
co, razão pela qual o país importa 
grande parte dos produtos agríco-
las que consome, estando, por isso 
mesmo, bastante exposto aos cha-
mados choques externos.

Perante esta realidade, é estra-
nho – para dizer o mínimo – que os 
poucos cidadãos que tentam explo-
rar as potencialidades agrícolas das 
nossas terras, até em cumprimento 
da exortação do Governo, na pessoa 
do Presidente da República, fiquem 
subitamente sem compradores. É 
que, ao mesmo tempo que surgem 
relatos de produtos em deteriora-
ção em celeiros de Gaza, Inhamba-
ne, Manica e Niassa, só para citar 
alguns exemplos, assiste-se a enor-
mes filas de camiões vindos da Áfri-
ca do Sul contendo exactamente os 
mesmos víveres e, provavelmente, 
comprados a preços mais elevados.

É certo que a principal estrada do 
país, a EN1, encontra-se em péssimo 
estado, o que decerto torna peno-
so o escoamento de produtos. Mas 
a situação da estrada parece-nos 
manifestamente insuficiente para 
impedir que o arroz produzido em 
Bilene chegue a Inhambane ou que 
o tomate produzido em Vilankulo 
chegue à cidade de Maputo, que se 
vê obrigada a recorrer à África do 
Sul para suprir o défice.

Para os cidadãos que envidam es-
forços no sentido de incrementar a 
produção local e abastecer os mer-
cados locais, este cenário é, de todo, 

Governo deve mostrar o caminho
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Camaradas exigem democracia para 
eleição das chefias

HÁ INSATISFAÇÃO NA FRELIMO EM MAPUTO

Depois de alguns sinais de in-
satisfação no seio do partido 
Frelimo na província de Gaza, 
concretamente no distrito de 

Chóckwè, agora ruídos se fazem ouvir a 
nível de diferentes distritos da provín-
cia de Maputo, onde os camaradas que-
rem mudança urgente de atitudes por 
parte do secretáriado do Comité Pro-
vincial para a Mobilização e Formação 
de Quadros do partido. Este é acusado 
de, com suposta conivência do actual 
primeiro secretário provincial, promo-
ver a indicação de candidatos únicos ao 
cargo de primeiro secretário dos distri-
tos, ferindo, deste modo, os princípios 
democráticos que regem o partido. No 
seio dos camaradas, vai ganhando for-
ma a ideia de que existem grupos com 
interesses baseados em amiguismos e 
que fazem bandidagem político-eleito-
ral na província.

Reclamações feitas nos corredores denun-
ciam e, ao mesmo, contestam comportamentos 
considerados nocivos à democracia partidária. 
Tais actos, segundo denúncias feitas, são prota-
gonizados por alguns grupos de membros que 
trabalham à margem das directrizes, visando à 
reeleição do actual primeiro secretário da pro-
víncia. Antes, porém, estes grupos estarão a 
mobilizar-se no sentido de definir os primeiros 
secretários dos distritos.

Por exemplo, as marchas preparadas pela 
Organização da Mulher Moçambicana (OMM) 
e Organização da Juventude Moçambicana 
(OJM), e que tinham como principal objectivo 

a exaltação do actual primeiro secretário pro-
vincial da Frelimo, Avelino Mutchine, são vistas 

como grosseira violação do calendário das elei-
ções internas, uma vez que estas (as eleições) 
ainda decorriam a nível dos Comités de Círcu-
lo. Para os camaradas, os protagonistas destas 
marchas viraram as costas ao calendário supe-
riormente definido pelo Gabinete Central de 
Organização do Congresso.

Ao que Dossiers & Factos apurou, são vários 
os  corredores feitos. Sabe-se, igualmente, que 
acontecem  reuniões secretas nas quais parti-
cipam camaradas que buscam soluções para a 
acomodação dos interesses desta ou daquela 
figura. Os encontros acontecem em grupinhos 
e preferencialmente em restaurantes ou nas 
quintas dos camaradas. Nessas reuniões até há 
distribuição de dinheiro.

Província de Maputo com um pau de dois 
gumes

Perante as diferentes manifestações das che-

Texto: Serôdio TowoD&F

Avelino Muchine, primeiro secretário provincial

Os encontros acontecem 
em grupinhos e preferen-

cialmente em restaurantes 
ou nas quintas dos camara-
das. Nessas reuniões até há 
distribuição de dinheiro.



SEGUNDA-FEIRA22 de Agosto de 20224 DOSSIERS & FACTOSDESTAQUE

fias partidárias que estão à frente do processo 
de organização das eleições internas na provín-
cia de Maputo, alguns membros considerados 
atentos já levantam alguns aspectos que dizem 
ser importantes que sejam tidos em conta pe-
las lideranças do partido, entanto que orienta-
ções deixadas pelo presidente da agremiação, 
Filipe Nyusi, assim como pelo secretário-geral 
desta formação política, aquando da visita que 
estes efectuaram a esta província.

Sublinham as fontes que, na sua visita, Roque 
Silva falou da necessidade de rejuvenescimen-
to urgente da máquina partidária na província 
e não só. A orientação do SG da Frelimo não é 
de marginalizar os mais experientes, mas, sim, 
de abrir espaço para que os jovens também ga-
nhem terreno.

Para sustentar esta pertinência, Silva chamou 
atenção para os diferentes exemplos ocorridos 
em outros partidos libertadores da África Aus-
tral, que perdem espaço político por não incluir 
os jovens nos lugares de chefia. Lembram-se as 
fontes que, por exemplo, na mesma reunião, foi 
dito que o partido tem uma OMM envelheci-
da e que quase pouco está sendo feito para a 
rejuvenescer.  

Tratamento diferenciado para os distritos

Há uma outra questão que está sendo le-
vantada pelos frelimistas na província de Ma-
puto, que até a descrevem como violação dos 
princípios democráticos que norteiam o par-
tido. Trata-se de supostos casos de ameaças a 
membros que procuram exercer o direito de 
candidatar-se para serem eleitos.

Falam, igualmente, da alegada existência 
orientações claras para que em uns distritos 
haja apenas um e único candidato e nos ou-
tros existam vários. Para as nossas fontes, esta 
atitude, para além de violar os princípios de-
mocráticos do partido, visa apenas acomodar 
interesses de grupinhos de amigos dentro 

da organização, o que suscita um mal-estar 
internamente.

Apontam como prova do tratamento dife-
renciado dos distritos o facto de, na Matola, 
por exemplo, e apesar de conscientes que Car-
los Zavala não é de todo querido pela maioria 
dos membros, ser definido como único cama-
rada que se pode candidatar para a sua própria 
sucessão como primeiro secretário da cidade.

Matola não é, no entanto, caso extraor-
dinário. A este junta-se o caso do distrito de 
Magude, onde também há orientações, su-
postamente do actual primeiro secretário da 
província, para que haja apenas uma única 
candidata para o posto de primeira secretá-
ria distrital, cargo que a indicada exerce ac-
tualmente como interina, depois da morte de 
quem havia sido eleito. Trata-se de Francisca 
Zandamela, por sinal membro da Assembleia 
Provincial. Tem 64 anos de idade.

Mesma orientação, segundo nossas fontes, 
foi dada no distrito da Manhiça, onde exige-
-se que que Pedro Nhamuco, actualmente no 
comando, seja candidato único. No distrito da 
Moamba, idem, há interesse na continuidade 
do actual primeiro secretário.

Este cenário já não se verifica nos distritos 

"Ninguém foi impedido", reage Muchine

Em reacção às queixas de alguns dos 
membros do partido Frelimo insatisfeitos 
com a forma como as eleições internas es-
tão a ser conduzidas nos distritos da pro-
víncia de Maputo, o primeiro secretário do 
partido no poder nesta parcela do País ga-
rante que nenhum distrito foi impedido de 
ter mais do que uma candidatura. 

Avelino Muchine faz ainda notar que, 
nos distritos, existem Gabinetes de Acti-
vidades Internas, que tratam das candi-
daturas. com isso, o primeiro secretário 
quer transmitir a ideia de que não recebe 

Caracterizam de dita-
dura o ambiente que ac-

tualmente se vive naquela 
formação política, e apon-
tam como prova o facto 
de se ter chegado ao cú-
mulo de impedir que haja 
concorrência.

onde as chefias do partido na província não 
morrem de "amores" pelos actuais timoneiros. 
Em Marracuene, por exemplo, onde se procura 
não reconduzir a já contestada Lilita Moiana, 
foi aberto espaço para mais candidatos, sendo 
quatro, no total. Em Matutuine, são, até agora, 
dois candidatos, enquanto que em Namaacha 
são três.

É perante este quadro que as fontes ques-
tionam os porquês de, para alguns distritos, 
terem sido autorizadas várias candidaturas 
e para outros não. Para as nossas fontes, esta 
violação deve, de forma urgente, ser corrigi-
da, “porque não está escrito em nenhum lugar 
que pode haver imposição para apenas existir 
um único candidato”. 

Membros da Assembleia Províncial que-
rem dirigir o partido

Outra questão que está sendo levantada pe-
las nossas fontes está relacionada com o facto 
de alguns membros da Assembleia Provincial 
pela bancada da Frelimo em Maputo estarem 
também a concorrer para a direcção do parti-
do. A isto as nossas fontes consideram excesso 
de ambição política, pois existem muitos qua-
dros no partido tidos como capazes de ocupar 
cargos que hoje são disputados por quem já 
tem espaço em órgãos de decisão na província.

Para as fontes, o discurso que está sendo pro-
palado em todos os cantos do partido, dando 
conta de que o actual secretariado do Comité 
Provincial conseguiu acabar com as guerras in-
ternas no seio da agremiação, e que o partido 
está estabilizado, não constitui verdade.

As fontes explicam que a estabilidade 
deve ser sempre feita dentro de regras e não 
com base em aldrabices. Consideram as fon-
tes que, na verdade, não há estabilidade no 
partido e o que existe é ditadura, atingindo 
o cúmulo de impedir que haja concorrên-
cia. Para os nossos interlocutores, é urgen-
te a mudança de comportamento e de ati-
tudes dos que dirigem o partido a nível da 
província.

Segundo as mesmas fontes, a ideia actual 
da maioria dos membros, que dizem não 
querer colocar em causa nenhuma figura, 
passa por lutar activamente pela mudança 
de algumas atitudes que ferem as normas e 
o civismo que deve caracterizar o partido e, 
desta forma, também salvar o futuro.

nenhuma candidatura e não interfere no 
processo eleitoral. 

Por outro lado, a fonte refere que o 
processo de eleições sequer é da iniciati-
va da província, mas sim do nível central, 
que estabelece directrizes que garan-
te serem do conhecimento de todos os 
camaradas. 

De resto, Muchine, que nega ter ha-
vido uma marcha de exaltação aos seus 
feitos - diz que todas marchas visavam 
exaltar o presidente do partido - afirma 
que as acusações carecem de fundamen-
to, mas entende ser normal que alguns 
não se sintam satisfeitos.
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ELEIÇÃO DO NOVO CHEFE DO STAE

O júri da Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) recomendou a 
indicação de Loló Correia para 
ocupar o cargo de director-

-geral do Secretariado Técnico da Ad-
ministração Eleitoral (STAE), por enten-
der ser este o melhor candidato entre 
os sete que concorreram para ocupar a 
vaga deixada por Felisberto Naife. Su-
cede, porém, que depois de apurados 
os resultados, alguns vogais da CNE que 
compõem o júri tentaram alterar o sen-
tido do voto, alegadamente depois de 
receberem orientações superiores do 
Partido Frelimo.

Reunido no dia 17 do mês corrente, o júri da CNE, presi-
dido pelo vogal Salomão Moyana, recomendou ao órgão 
responsável pela organização dos processos eleitorais em 
Moçambique a nomeação de Loló Correia para liderar o 
STAE, que esteve sob égide de Felisberto Naife por 15 anos.

Correia, que é actualmente director provincial do STAE 
em Tete, obteve três votos. Imediatamente atrás surgem 
José dos Santos Grachane e Mário Mubango Cossane, com 
dois votos cada. Príncipe Lino Uataia, Jossias Gondachaco 

e Helena Marcelino João Garrine obtiveram um voto cada, 
enquanto Lucas José Manjaze ficou na cauda, sem qual-
quer voto.

Estes resultados não terão agradado ao Partido Frelimo, 
que, segundo fontes do Dossiers & Factos, terá emitido 
“orientações superiores” no sentido de que os mesmos fos-
sem alterados antes da homologação, que deverá ser feita 
pela plenária da CNE, composta por 18 elementos.

Segundo apurou Dossiers & Factos, o plano do partido 
do “batuque e maçaroca” é “derrubar” Loló Correia e fazer 
passar o nome de Helena Marcelino João Garrine, que, por 
sinal, obteve apenas um voto dos sete vogais que com-
puseram o júri. Em cumprimento da indicação superior 
supostamente dada pelo partido dos “camaradas”, dois 
vogais que depositaram o seu voto no candidato apurado 
nesta fase (Loló Correia) terão manifestado a intenção de 
mudar o sentido do voto, para o depositar na candidata 
preferida do partido no poder. Segundo apurou Dossiers & 
Factos, inicialmente até se recusaram a assinar o documen-
to produzido após a votação, mas acabaram por ceder.

Trata-se de Eugênia Fernanda Jorge Fafetine Chimpene 
e Zauria Amisse, ambas provenientes do Partido Frelimo. 
Salomão Moyana chegou a ser pressionado a fazer a von-
tade das duas vogais, mas recusou-se.

Falhada a tentativa de alterar o sentido do voto, come-
çou-se a cogitar, segundo fontes conhecedoras do proces-
so, a possibilidade de repetir-se a votação, desta feita em 
sede da plenária, no sentido de fazer de Helena Marcelino 
João Garrine a nova timoneira do STAE, que é uma espécie 
de braço operacional da CNE.

Ao Dossiers & Factos, as fontes esclareceram que o con-
curso público para a selecção do director-geral do STAE, 
publicado no jornal Notícias em 12 de Julho último, con-
siste na avaliação curricular, e que, neste quesito, Correia 
apresentou todos os requisitos exigidos.

Para além de Eugénia Fernanda Jorge Fafetine Chim-
pene e Zauria Amisse, compuseram o júri os seguintes 
vogais: Abílio Baessa Fonseca (Renamo), Barnabé Ngauze 
Lucas Ncomo (Movimento Democrático de Moçambique - 
MDM) e o próprio presidente, Salomão Moyana.

Refira-se que Moçambique se prepara para realizar elei-
ções autárquicas, em 2023, às quais se seguirão as gerais – 
que poderão incluir eleições das assembleias distritais – em 
2024.

Texto: Serôdio TowoD&F

Caso não haja reviravolta, Loló Correia será homologado em plenária

Salomão Moyana, vogal e júri do concurso

Frelimo tenta alterar decisão do júri 
da CNE
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MODERNIZAÇÃO COM EFEITOS COLATERAIS

A 08 de Agosto de 2022, o Stan-
dard Bank, com recurso às suas 
plataformas nas redes sociais, 
anunciou uma operação de 

modernização do sistema informático 
que teria lugar entre os dias 12 e 15 do 
mesmo mês. Admitiu que alguns servi-
ços estariam indisponíveis enquanto 
os trabalhos estivessem em curso. No 
entanto, depois de finalizados os tra-
balhos, passaram a funcionar com defi-
ciências.

Foi com intenção de “servir melhor” aos seus clien-
tes que o Standard Bank embarcou, a 12 de Agosto, 
numa operação de “modernização do sistema infor-
mático central”. Por conta dessa actividade, que durou 
três dias, as agências estiveram encerradas e os servi-
ços Netplus e Quiq indisponíveis.

Com um dia de atraso - 16 de Agosto - a institui-
ção bancária anunciou a conclusão, “com sucesso”, do 
processo de modernização. Só que a aludida moder-

nização teve efeitos colaterais sobre o Quiq, Netplus e 
BOL, serviços digitais que passaram a fun-
cionar “de forma intermitente”, segundo 
reconheceu o próprio banco.

O facto foi, de resto, corroborado pe-
los utentes desta instituição, que viram os 
seus planos afundados por conta de difi-
culdades de fazer transações financeiras. 
Um utente contactado pelo Dossiers & 
Factos no fim-de-semana mostrava sinais 
de desespero. É que, na tarde de sexta-fei-
ra, o mesmo efectuou uma transferência 
para um amigo. Sucede que o valor, que 
não quis revelar, não chegou ao destina-
tário, apesar de ter sido descontado da 
sua conta.

Indignado, o utente estava em absolu-
ta incerteza perante a falta de informação 
sobre o que estava efectivamente a acon-
tecer. É que o Standard Bank limitava-se 
a emitir comunicados através das redes 
sociais, dando conta de que “esforços es-
tavam a ser envidados” para resolver uma 
situação que levou a que muitos clientes 
equacionassem abandonar o banco.

Na última sexta-feira (19 de Agosto), 
por exemplo, a instituição fez saber que 
“continuamos a envidar todos os esforços 
para o rápido e pleno restabelecimento 
dos nossos canais digitais”. Na mesma 
nota, comunicava que o Quiq já estava 
a funcionar, enquanto o BOL funcionava 
“com alguma lentidão”.

“Recordamos que as nossas ATMs, 
POS e agências continuam disponíveis e 
totalmente operacionais”, lê-se ainda no 
mesmo comunicado. A verdade é que, 
no terreno, o cenário era diferente. Vá-
rias fontes ouvidas pelo Dossiers & Factos 
reportavam sérias dificuldades de fun-
cionamento de quase todos os serviços 
digitais, com particular enfoque para o 

QuiqMola e Netplus.
Relativamente ao POS, fontes do Dossiers & Fac-

tos também revelaram que os problemas persistiam, 
apesar do comunicado institucional assegurar que os 
serviços estavam “totalmente operacionais”. As dificul-
dades de pagamento eram uma constante. Em deses-
pero, alguns clientes insistiram por duas ou três vezes, 
acabando o POS por debitar o valor pelo mesmo nú-
mero de vezes tentadas.

  
E-mails para minimizar os danos

Depois de muitos comunicados feitos pelas redes 
sociais, que por sinal não eram consentâneos com as 
dificuldades que os clientes continuavam a enfrentar, 
o Standard Bank decidiu partir para uma estratégia de 
comunicação mais personalizada.

A instituição enviou e-mails para os utentes dos 
seus serviços, desculpando-se pelos transtornos e su-
gerindo alternativas.

“Estimado cliente, informamos que estamos a en-
vidar esforços para a rápida resolução da questão do 
atraso no processamento das transacções em alguns 
dos nossos canais digitais. Para solicitações urgentes, 
como transferências, pagamentos a fornecedores, pa-
gamentos de serviços e de salários, convidamo-lo a 
encaminhar uma instrução para centro de negócios@
standardbank.co.mz com o conhecimento de supervi-
saocentrodenegocios@standardbank.co.mz”, lê-se no 
correio electrónico que a instituição enviou aos seus 
clientes.

Em face dos relatos que davam conta da persistên-
cia de algumas dificuldades, Dossiers & Factos con-
tactou, na manhã do último domingo, uma fonte do 
banco, tendo esta reforçado o comunicado da última 
sexta-feira, que dava conta da disponibilidade do Quiq, 
ATMs, POS e agências, acrescentando que “é normal 
que haja um e outro constrangimento”.

  O problema com os serviços digitais poderá ter 
afectado negativamente a imagem da instituição, que, 
recorde-se, continua impedida de participar no Merca-
do Cambial Interbancário (MCI), por conta de uma série 
de infracções constatadas pelo Banco de Moçambique 
– o regulador do sistema financeiro nacional.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Nenhum responsável do banco deu a cara

Dificuldades continuavam pelo menos até ao fecho desta edição

Standard Bank: uma semana em 
blackout
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Anúncio publicitário

Perspectivar o futuro nunca foi/será tão 
fácil para uma juventude que não sabe para 
que caminho deve seguir. Crescemos numa 
juventude do “deixa para depois”, uma ju-
ventude que vê uma oportunidade à sua 
frente mas adia para depois, uma juventu-
de que é desafiada a crescer, mas insiste em 
continuar inocente por medo de quebrar as 
suas mãos.

 É importante perceber que a regra do 
sucesso das coisas tem a ver com a forma 
como cada um de nós se entrega aos desa-
fios e olha para o futuro com uma “fome” 
capaz de devorar, por inteiro, um elefante. É 
preciso ser rigoroso na sua forma de sonhar 
e usar o seu tempo para fazer coisas que lhe 
sejam úteis e ampliem a sua visão do futuro.

É difícil identificar-se na batalha dos me-
lhores se continua a hipotecar seus sonhos 
e viver por aquilo em que os outros lhe vi-
ciam/acostumam a ser. Ser um ser humano 
diferente, indescritível, corajoso, capaz de 
fazer coisas darem certo demanda a capa-
cidade de saber tomar as decisões, porque 
cada decisão falhada e tomada de forma 
apressada pode arruinar uma muralha de 
sonhos.

 É complicado quando olhamos para as 
ruas, semáforos, e vemos jovens com tanta 
força ainda por ser explorada mendigando, 
derrotados, enfraquecidos pelo medo de su-
perarem as suas metas. Esse é o medo que o 
vai condicionar na forma e no momento em 
que você vai conquistar as suas medalhas 
da vida.

 Falar do legado de uma juventude inde-
cisa significa falar de uma juventude que 
não se permite fazer, uma juventude que 
não permite que a dor signifique a reali-
zação de grandes ganhos, uma juventude 
que não sabe se assimilar às condições que 
a vida lhe impõe, uma juventude que não 
sabe confrontar as dificuldades, uma juven-

tude que dificilmente sabe definir como vai 
tomar os passos a seguir ou sonhar diferen-
te, ainda que o tempo esteja contra si.

 Certamente que nem sempre é motivação 
que falta na juventude. Os jovens não estão 
obcecados com o sucesso, não estão ávidos 
pelo momento de glória, não estão com sede 
da vitória, não estão com a voz firme para 
lutar por seus direitos e nem estão prontos 
para criar algo que seja o legado através do 
qual o mundo se vai lembrar deles.

Falta-nos coragem de acreditar em nós 
mesmos e no poder de se criar algo novo. 
Mas o maior problema é viver numa juven-
tude que não consegue identificar a sua luta, 
o motivo de acordar cedo, o motivo de que-
rer ser mais, por isso nunca encontra uma 
forma de superar e arquitectar uma nova 
manobra rumo às suas realizações.

 É importante perceber que estamos 
numa juventude com uma mente programa-
da a temer obstáculos, jovens que não in-
vestem por medo de falhar. Não há vitórias 
sem nenhuma perda. Em cada conquista há 
sempre um pouco que se perde no decorrer 
da luta/persistência.

Muitos jovens vivem num emprego que 
lhes aprisiona porque acreditam que não 
têm saída, mesmo vendo a porta da liberda-
de à sua frente. Tudo porque olham para a 
sua vida e vêem como se tudo estivesse que-
brado, falido, desconectado e despedaçado. 
Quando você acredita que está derrotado, 
então desistirá de criar a sua própria mar-
ca e se acostumará a ser um jovem que faz 
cópias, que faz réplicas e nunca consegue 
mostrar a sua originalidade.

É preciso parar com o seguidismo (fazer 
o que os outros fazem e porque os outros fa-
zem), parar de “escovar”, para poder inves-
tir em tudo o que você tem - para poder ser 
mais, para poder estudar as suas habilida-
des e manipular os seus medos para maxi-

mizar o seu potencial.
Não há legado gratificante que se pode 

esperar de uma juventude indecisa sobre 
aquilo que quer ser, sobre como e em que 
momento sonhar em ser mais. O que se pode 
esperar dessa juventude é uma colmeia de 
gente que espera ser estudada para se per-
ceber o porquê de os seres humanos não 
serem capazes de realizar os seus sonhos e 
perspectivar um novo ângulo de vida.

A nossa vida é o que nós esperamos dela. 
Então, se você se sente desconfortável, é pre-
ciso quebrar a desculpa de que não foi feito 
para vencer. Claro que foi feito para vencer, 
mas para tal precisa de olhar ao seu redor 
e encontrar os ingredientes certos para ter-
minar com a sua fórmula do sucesso.

 Às vezes é preciso ser um estranho, dis-
tante da multidão, para poder criar um 
pensamento original. Muitas vezes só cria-
mos medos que só atrasam nossos planos, 
mas tais medos são de preguiça, de uma 
juventude indecisa, uma juventude que 
ainda não percebeu que o tempo de dese-
jar já passou, porque estamos agora numa 
fase de fazer/alcançar e realizar os nossos 
sonhos. 

É preciso quebrar o pensamento de que 
só se pode seguir a quem já está realizado 
para nos poder dar emprego, porque você 
pode criar o seu próprio caminho e “ser a 
diferença que quer ver no mundo”. É pre-
ciso sair da zona de conforto e investir em 
ser diferente e ter fé nas suas ideias. É pre-
ciso acreditar em si para poder ser realiza-
do nas suas pesquisas pelo sucesso.

A regra da vitória é ter a capacidade de 
ver o futuro antes dele acontecer, montar 
as estratégias que façam os seus desejos 
florescerem, porque você é maior que as 
circunstâncias que enfrenta. Fique firme 
e pronto para tomar as decisões certas. In-
vista no seu potencial e seja vencedor.

Uma juventude indecisa

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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Respeitar o bem-estar co-
mum representa a constru-
ção contínua da verdadeira 
cidadania, que se alarga ao 
sentimento de bem-estar das 
classes mais baixas, sobretu-
do para o exercício de uma ci-
dadania inteligente em todas 
as vertentes sociais.

Todavia, alguns valores 
sócio-culturais derivados da 
contemporaneidade não res-
peitam o critério moral da ci-
dadania. Compreende-se que 
não se trata assim de um ideal 
distante do que nos foi habi-
tuado depois da independên-
cia de Moçambique, em que o 
valor do acto de educar, for-
mar e cultivar os actos morais 
para o bem-estar e o renovar 
do sentimento patriótico se 
foram degradando.

Sabemos que a instauração 
de um novo critério de cida-
dania baseado apenas na na-
cionalidade pode vir a exigir 
um quadro mais complexo e 
amplo de entendimento da 
natureza e fenómeno a que 
os moçambicanos se en-
contram expostos, olhando 
para a dimensão da nação e 
multiculturalidade.  

  A garantia de efectivação 
dos direitos e liberdades fun-
damentais do povo, visando 

a realização plena do plano 
de salvaguarda dos âmbitos 
e valores sociais e cultural e 
o aprofundamento da demo-
cracia participativa deveriam 
constituir a natureza de go-
vernação de uma nação rica, 
na dimensão das práticas 
ideológicas sobre o sistema 
de governação que se preten-
de materializar, mas é preciso 
reconhecer que existe a falta 
de cidadania no sistema de 
governação implantado em 
Moçambique, o que consti-
tui um perigo moral e liberal 
(este relativismo contribui 
na venda desenfreada dos re-
cursos aos chineses e outros 
cidadãos de origem asiática 
e europeia sem, no entanto, 
respeitar-se os direitos fun-
damentais da população que 
reside na área visada). Os 
riscos da manipulação e im-
posição de vontades que des-
credibilizam o Estado vêm da 
lógica da moralidade intelec-
tual e moralidade sociocultu-
ral enquanto moçambicanos.

  Quando o mal impera, o 
povo chora” e a cidadania 
anda à deriva

Dentre as novas problemá-
ticas em Moçambique, a fal-
ta de condições para a gestão 
e funcionamento normal do 

aparelho do Estado cria uma 
nova narrativa sociológico 
que se evidencia na fragilida-
de permanente das relações 
sociais e na perda do espírito 
patriótico, devido à falta de 
uma política real de resolu-
ção dos principais problemas 
do país e da juventude.

As desigualdades sociais 
representam um problema na 
instabilidade sociopolítica 
e cultural e trazem à ribalta 
os problemas que originam 
o relativismo ético e moral e 
um modelo de actuação dos 
governos não liberais e an-
tidemocráticos que actuam 
de modo a alterar as práticas 
comportamentais e culturais 
dos povos originários, com 
intuito de formatar as men-
tes, o que tem contribuído no 
desrespeito das práticas de 
sublevação identitária, cau-
sando migração em massa, 
êxodo rurais.

Precisamos de ser coerentes 
connosco para que possamos 
receber dos outros o carinho 
e a visão do futuro e o rumo 
que Moçambique está a to-
mar. Olhar para o bem-estar 
do povo lembra-nos da im-
portância de corrigir os erros 
que reprovam o Estado de di-
reito e bem-estar social.

O sentimento de moralidade e cidadania pelo bem 
comum

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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Anúncio publicitário

Estudantes trocam aulas por drogas: fenómeno pode 
resultar no recrudescimento da violência (1)

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

Ultimamente, ganhou eco e mais espa-
ço para debate a problemática das drogas 
e álcool no seio da camada estudantil. Nas 
diversas plataformas de comunicação so-
cial, tem sido fácil observar o descalabro 
que caracteriza o jovem moçambicano, 
isto por conta do consumo excessivo das 
drogas. Em quase todas as capitais pro-
vinciais, professores e outros funcioná-
rios do sistema nacional de ensino têm 
estado a reclamar de um comportamento 
cada vez mais comum por parte da classe 
estudantil.

Alunos apresentam-se nas aulas em-
briagados. O resultado deste estado de 
alteração da mente são as constantes vio-
lações e agressões físicas, de alunos para 
alunos, assim como de alunos para pro-
fessores que, ingloriamente, vão tentando 
apelar à sensatez e urbanidade.

Os alunos ou educandos passam a 
maior parte do tempo envolvendo-se no 
consumo de drogas e não precisam de 
tanto esforço para a sua aquisição. O fe-
nómeno droga está tão acessível de tal 
forma que mesmo ao redor da escola estas 
podem ser encontradas com fornecedores 
que se disfarçam de comerciantes de pro-
dutos normais e lícitos.

As escolas, embora algumas tenham 
um sistema de segurança que daria para 
descortinar qualquer tipo de intenção 
aliada às drogas, não conseguem travar a 
situação. As drogas entram na escola de 
várias formas e, dentre estas, consta o tru-
que aplicado pelas raparigas. Elas fazem o 
uso das partes íntimas do corpo para es-
conder conteúdos não permitidos.

Os rapazes também não ficam atrás e, 
dependendo do tipo de drogas, aplicam as 
melhores tácticas. No caso de álcool, estes 
usam bebedouros, enganando todos à vol-
ta. O bebedouro, que devia ser o suporte 
de água ou sumo, esconde no seu interior 
gin, whisky e até mesmo cerveja. Portado-
res deste tipo de instrumento entram lúci-
dos na escola, mas, no decorrer das aulas, 
professores mais atentos podem verificar 
que o comportamento dos mesmos tende 
a alterar-se por conta dos goles consumi-
dos durante a aula e em intervalos.

Outro truque a considerar é o amolecer 
do pão e a introdução em frutas tais como 
laranja e maçã, com um enchido de álcool. 
São estas manobras que, dia-após-dia, 
deixam o professor pasmado quando, em 
plena aula, alunos podem deixar de acom-
panhar a matéria, embalando-se no sono, 
perturbando o decurso normal das aulas 
com entoação de músicas.

A droga está presente nas escolas e 
sob o olhar impávido das autoridades lo-
cais. Na cidade de Maputo, por exemplo, 
não se explica que estabelecimentos de 
ensino e de renome, tais como Francis-
co Manyanga, Estrela Vermelha e Josina 
Machel estejam nas bermas de grandes 
mercados informais, facilitando o acesso 
a todo o tipo de drogas. Os mercados in-
formais viraram bocas de fumo e há, sim, 
pessoas adultas a vender estes produtos 
proibidos às crianças e jovens estudantes.

A falta de diálogo entre os encarrega-
dos de educação e os seus filhos é um ou-
tro problema. Se partirmos do princípio 
de que estes jovens não trabalham, pode-

-se, então, concluir que o valor da com-
pra da droga é proveniente da família. Os 
pais é que colocam recursos financeiros à 
disposição dos filhos. Estes pedem e, com 
tanta facilidade, sem questionamento ne-
nhum em relação à aplicação deste valor, 
os pais respondem positivamente a estes 
pedidos.

Há que estender também a análise a 
professores drogados

Alunos fumadores e bêbados têm sem-
pre alguém que lhes inspira dentro da es-
cola. Há lá o professor que serve de estí-
mulo para que estas práticas aconteçam 
no maior dos à-vontades. Há escolas com 
professores que fazem o uso de drogas 
mesmo em frente aos alunos, tornando-
-se fontes de inspiração. Quando um 
professor aceita partilhar bocas de fumo 
e álcool com os seus alunos, assim como 
quando aceita receber incentivos finan-
ceiros por parte destes para se associar 
à bebedeira, este professor é claramente 
um mau exemplo.

Em alguns dos casos, estudantes sa-
bem onde encontrar os seus professores 
e retiram-se do recinto escolar na certe-
za de que o professor Y ou X é facilmente 
localizável na esquina da Malanga ou nas 
barracas do Museu.

A estes professores, há necessidade de 
se impor uma cultura profissional dife-
rente da que têm. Precisam de ser res-
ponsabilizados e, para esta correcção, a 
direcção pedagógica tem um papel im-
portante – de identificar e punir exem-
plarmente todo o professor drogado.

Stop drogas nas escolas!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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História de vida do Jornal Dossiers & Factos (7)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Semana passada, dentre várias 
passagens que contámos sobre a 
história de vida do Dossiers & Fac-
tos, falámos do lançamento oficial 
deste projecto, acto acontecido em 
Novembro de 2012, numa sala alu-
gada da AMASP. Também dissemos 
que, quando completámos um ano, 
convidámos colegas e amigos para 
connosco festejarem a sobrevivência 
que tínhamos conseguido manter. 
Lourenço Jossias, decano do jorna-
lismo e conceituado editor, foi um 
dos convidados que se fez presente 
nessa grande festa.

Ora, Lourenço Jossias de certeza 
que já deve ter-se esquecido do que 
disse na sua intervenção. Nós é que 
não nos esquecemos, porque as pa-
lavras que ele proferiu, assim como 
as que outras pessoas deixaram ficar 
na ocasião, ajudaram-nos bastante 
para que pudéssemos chegar onde 
hoje chegamos.

Lourenço Jossias disse: “é uma 
honra estarmos aqui, mas me alegra 
muito ter sido um dos convidados 
para este evento que, de facto, tem 
seus motivos de acontecer, mesmo 
que o jornal não possua condições  
financeiras, conforme disse Serôdio 
no seu discurso. Nós que já andamos 
nestas coisas de fazer jornal e ser 
dono de jornal, conhecemos bem as 
dificuldades que ele contou aqui”.

Os desejos de Jossias e de outros 
amigos, como é o caso de Francisco 
Carmona, que também esteve na fes-
ta, e outros que sempre desejaram-
-nos muita força e sorte, ainda se 
fazem sentir. A estas pessoas temos 
que agradecer.

Agradecer porque o facto de nos 
terem dito “muita força” fez-nos 
superar os diferentes tipos de cons-
trangimentos e obstáculos que mui-

tas vezes nos têm sido impostos por 
pessoas do mal. Os agentes e ardinas 
são algumas destas pessoas que as 
caracterizo como sendo do mal, pois 
estes, no seu todo, são os que lutaram 
de forma tenaz para destruir e levar à 
falência os jornais.

Muito dinheiro das vendas dos jor-
nais cai nas mãos dos intermediários 
entre ardinas e o dono do jornal. Ora, 
permitam-nos que expliquemos este 
fenómeno que acaba sendo um tan-
to quanto caricato. O jornal, quando 
saía da gráfica, não ia directamente 
ao ardina. Existe um grupo pessoas, 
espécie de agentes autorizados, que 
recebiam o jornal todo e estes é que 
ditavam as ordens.

Eles vendiam o jornal aos ardinas, 
ganhavam uma percentagem de dois 
meticais por cada jornal e depois, e 
quando fosse a vez de prestar contas 
ao dono do jornal, do global que ti-
vessem vendido tiravam 10%.

Ora, como se isto não bastasse, o 
jornal era entregue a eles, e eles, por 
sua vez, vendiam aos revendedores 
(ardinas) e o dono do jornal só re-
cebia o dinheiro na outra semana, 
quando trouxesse outra edição, e as-
sim sucessivamente.

Nós, Dossiers & Factos, passámos 
por este sofrimento, perdemos muito 
dinheiro durante cerca de três anos, 
porque seguíamos esta orientação e, 
como se não bastasse, várias foram 
as vezes em que, chegada a hora de 
pagarem, traziam-nos dinheiro in-
completo e acumulavam dívidas que 
muitas vezes acabavam sendo dívidas 
não cobráveis.

Sobre os desfalques provocados 
aos donos dos jornais pelos interme-
diários, preferimos parar por aqui, e 
vamos dar continuidade nas próxi-
mas páginas.

Enquanto isso, permitam-nos falar 
de um outro problema que enfrentá-
vamos ainda no processo da venda 
do jornal. É que o jornal era envia-
do para todas as capitais provinciais, 
uma outra dor de cabeça.

Os agentes que os identificáva-
mos na maior parte das províncias 
eram desonestos. De forma “estúpi-
da” acabavam confundindo as coisas, 
chegando a crer tratar-se de um fa-
vor que nos prestavam. O envio dos 
jornais tinha os seus custos junto 
da LAM e aeroportos. Eles recebiam 
jornais, vendiam e declaravam o que 
lhes convinha. Depois, abusivamen-
te, não depositavam nem aquilo que 
tinham declarado como vendido.

Nos primeiros 18 meses da nos-
sa existência, só na cidade da Beira, 
com um ardina, perdemos cerca de 
67 mil meticais. Pelo facto de não 
fazer os depósitos, acabámos deci-
dindo interromper o envio do jornal 
para aquele ponto do país. Mas esta 
não era a melhor solução, porque es-
távamos a cometer o crime de negar 
a informação ao cidadão, quando é 
nosso dever informar.

Meses depois, identificámos um 
outro na mesma cidade, por sinal 
funcionário da mediacoop. Nos pri-
meiros meses vendia, prestava con-
tas e depositava o que declarava, mas 
tempo depois passou a acumular as 
edições sem depositar os valores.

Este último chegou a ter uma dí-
vida de pouco mais de 80 mil meti-
cais. O leitor pode estar a fazer mui-
tas perguntas acerca destes episódios 
que certamente não só aconteceram 
connosco, mas também com outros 
parceiros nossos da área.

Por hoje, paramos por aqui, com a 
promessa de regressar com outros de-
senvolvimentos na próxima edição.
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damente porque o ofendido, neste caso o proprietário 
da oficina mecânica onde a viatura tinha sido parquea-
da para efeito de manutenção, perdera um parente na-
quela mesma terça-feira.

Inicialmente, informou que o acto ficava adiado 
para quinta-feira, dia 18 de Agosto. Mas, minutos de-
pois, voltaria a emendar a sua comunicação, dizendo 
que o julgamento iria acontecer numa data a anunciar. 
A este propósito, Dossiers & Factos apurou de fontes 
bem posicionadas naquela instituição de justiça que o 
julgamento do jovem Alberto Chauque vai começar no 
dia 22 de Agosto, sendo expectável que as sessões se 
prolonguem até 26 do mesmo mês.

Segundo as mesmas fontes, a decisão do juiz pode 
ser uma forma de fintar a imprensa, cuja presença no 
tribunal terá sido uma surpresa. Há quem avente tam-
bém a possibilidade de haver planos de fazer um julga-
mento tendencioso, o que seria mais confortável num 
ambiente de alguma discrição.

Chauque incorre a uma pena de um a dois anos de 
prisão

Para melhor entender os contornos jurídicos do 
caso, a nossa equipa de reportagem contactou o ad-
vogado Hilófero da Conceição, que apresenta duas hi-
póteses. A fonte explica que, havendo certeza de que o 
acusado chegou à oficina e foi autorizado pelo guarda 
a entrar para o interior da mesma e tirar as fotos da via-
tura protocolar do administrador, deixa de haver crime.

"Agora, se se provar que realmente o jovem entrou 
na oficina sem autorização, aí já cometeu um crime de 
invasão ao domicílio, que, de acordo com o artigo 250 
do Código Penal, é punido com uma pena de um ano de 
prisão, se o acusado tiver entrado de dia, e de dois anos, 
se tiver entrado de noite", esclareceu.

O advogado vai mais longe e explica que, caso seja 
provado que o jovem entrou acompanhado pelo guar-
da, significa que ambos são cúmplices. Dito isto, o guar-
da é uma peça-chave no processo e poderá mesmo de-
cidir o destino do arguido.

Da conceição diz também que será necessário ava-
liar se o guarda violou as regras de funcionamento da 
empresa, se efectivamente tiver recebido o jovem que 
ia fazer as fotos.

"É preciso que o tribunal, ao julgar este tipo de caso, 
comece por fazer uma análise, porque pode, por enga-
no, cair num grande erro, por uma razão muito simples: 
caso o aguarda vá afirmar que, de facto, o acusado che-
gou lá e pediu autorização para fazer as fotos, corre o 
risco de ter processo disciplinar e pode complicar-se 
sozinho", alerta.

Julgamento de Alberto Chauque inicia 
no dia 22 de Agosto

FOTOGRAFOU CARRO DE GALIZA MATOS JR E VAI A TRIBUNAL

O Tribunal Distrital de Vilankulo, 
norte da província de Inhamba-
ne, havia marcado para terça-fei-
ra, dia 16 de Agosto, o início do 

julgamento de Alberto Chauque, acusado 
de ter invadido uma oficina mecânica para 
fotografar a viatura protocolar do adminis-
trador do distrito de Vilankulo, que há dias 
envolveu-se em um acidente de viação. No 
entanto, à última da hora, o juiz da causa 
decidiu adiar o processo, com argumento 
de que o ofendido não iria comparecer ao 
julgamento por ter perdido um parente.

Do lado de fora, a ansiedade e o nervosismo toma-
vam conta dos familiares e amigos, que afluíram em 
massa ao Tribunal Distrital de Vilankulo para assistir ao 
julgamento do caso que há dias viralizou nas redes so-
ciais. Coube ao oficial de justiça anunciar o itinerário. 

Em obediência à sua orientação, começaram por en-
trar na sala de julgamento, arguidos que aguardavam 
pela leitura das suas sentenças (ligadas a outros ca-
sos). Só mais tarde iniciaria o tão esperado momento.

Sucede, porém, que depois das sentenças, o mes-
mo oficial de justiça aproximou-se aos jornalistas 
para comunicar o adiamento do julgamento, alega-

Texto: anastácio chirrute, em 
inhambaneD&F

Ficou neste estado a viatura protocolar do administrador

A este propósito, Dossiers & Fac-
tos apurou de fontes bem posicio-

nadas naquela instituição de justiça que 
o julgamento do jovem Alberto Chauque 
vai começar no dia 22 de Agosto, sendo 
expectável que as sessões se prolon-
guem até 26 do mesmo mês.
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a circularem nas estradas possivelmente a transportar 
drogas ou outros produtos de forma ilegal. Estas viatu-
ras, dizem os automobilistas, não são paradas porque a 
polícia “teme represálias”.

Os principais alvos, segundo as fontes, são mesmo 
os transportadores interprovinciais, à custa dos quais 
os agentes da polícia nos postos de fiscalização da EN1 
estarão a enriquecer. “Ao invés de esperarem pelos salá-
rios, estão a extorquir os chapeiros de mini-bus”, vinca.

 Por outro lado, Marengula, que faz o trajecto Beira-
-Maputo, enaltece a presença policial na via pública por 
entender que, de certa forma, contribui para a redução 
do excesso de velocidade, mas condena as interpela-
ções excessivas com a finalidade de extorquir valores 
monetários mesmo com toda documentação legal.

Outra crítica do motorista prende-se com a degra-
dação da via. No seu entender, reduz o tempo útil das 
viaturas e alonga o tempo de viagem. Gostaríamos que 
o Governo nos ajudasse na organização das estradas. 
Remendar a EN1 faz-nos chorar como transportadores. 
Fala-se dos acidentes como se estivessem associados a 
condutores que se fazem à via sob estado de embria-
guez, mas, na verdade, os buracos também contribuem 
bastante para as sinistralidades nas estradas”, constata.

“Antes de observarmos os acidentes, devemos perce-
ber as causas dos acidentes que acontecem na EN1, que 
são as covas. Vamos tapar os buracos, porque ninguém 
sai de casa a projectar fazer acidente”, acrescentou.

Para o condutor, o perigo dos transportadores ocorre 
sobretudo no período nocturno, em que é difícil enxer-
gar as “valas” na EN1. “Por isso choro muito por causa das 
estradas, uma vez que a EN1 não ajuda em nada. Esta-
mos a pagar dinheiro de portagens, mas temos covas 

“Fintamos covas, mas não escapamos 
à extorsão”

INTERPROVINCIAIS INDIGNADOS COM A PT

Circular na Estrada Nacional Núme-
ro 1 (EN1) tem sido um exercício 
tortuoso para os automobilistas, 
sobretudo para os transportado-

res interprovinciais que têm na estrada o 
seu ganha-pão. É que, para além dos bu-
racos que enfeitam a via, os mesmos têm 
que fazer face à forte presença da Polícia 
de Trânsito, acusada de actos de extorsão.

Tal como tudo na vida, o “refresco” não resistiu às di-
nâmicas do tempo. A palavra nasceu, evoluiu, passando 
a ter outros significados. É a palavra mais ouvida pelos 
automobilistas que fazem o transporte interprovincial 
de passageiros. Motivos? É que designa um valor simbó-
lico, mas ilícito, supostamente cobrado pelos agentes da 
polícia nas estradas. Extorsão, portanto.

Os automobilistas dizem que chegam a gastar mais 
de três mil meticais só de “extorsão” na estrada por ra-
zões pouco claras. Neste percurso, os motoristas de car-
ros do tipo mini-bus, que levam, em regra, 15 pessoas, 
são os que mais sofrem, independentemente de se 
apresentarem munidos de carta de condução, livrete, 
inspecção e outros documentos úteis e necessários para 
se fazerem à via.

"Só de Nyongonhane até Manhiça, há muitos postos 
de controlo. Os condutores são tratados como se esti-
vem a carregar pessoas de forma ilegal”, disse ao Dos-
siers & Factos o transportador Pedro Marengula.

Esta situação, disse, têm incidência na receita diária 
dos condutores, que já enfrentam uma crise de passagei-
ros devido às novas tarifas de transporte interprovincial.

O critério de selecção dos carros a serem abordados 
é outro factor que preocupa os nossos entrevistados. É 
que, segundo eles, há várias viaturas de alta cilindrada 

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

D&F

João Come – Transportador

Pedro Marengula - Transportador
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nas estradas”, lamentou.
“Polícias não querem nada além de dinheiro”
Do terminal da Junta, na cidade de Maputo, até Ma-

nhiça, os motoristas passam por mais de cinco postos de 
fiscalização. Para João Comé, o facto torna desconfortá-
vel e prolonga o tempo de viagem.

“Os polícias não querem nada além de dinheiro. E 
isso é complicado porque às vezes saímos dos parques 
sem que os assentos estejam devidamente preenchidos. 
Quem faz a rota Maputo- Chókwè ou Maputo- Xai-xai 
chega a gastar mais de três mil pelo caminho”, disse.

No entender de Comé, a maior parte dos transpor-
tadores faz o trabalho por “desporto”. “Nós os motoristas 
estamos a sofrer”, disse, reforçando a ideia de que é cada 
vez mais difícil ter clientes por conta do custo de vida. 
Faz saber que, da Terminal Interprovincial da Junta, na 
cidade de Maputo, até Xai-xai, em Gaza, o custo por pes-
soa é de 500 meticais, mas os passageiros recusam-se a 
pagar este valor por desconhecerem ainda as novas tari-
fas, o que leva à redução da receita.

“Das 5 até 11 horas, o mini-bus chega a ser ocupado 
por dois passageiros apenas e alguns acabam mesmo 
por desistir da viagem”, acrescentou.

 
 “A estrada não tem sinalização”

Falta de sinalização nas curvas é outro aspecto apon-
tado pelos motoristas como causador dos acidentes que 
vêm ceifando vidas na principal estrada do país.

“A partir da Manhiça em diante, há sítios sem demar-
cações. Mas acreditamos que esta situação poderá ser 
minimizada pelas autoridades competentes”, disse Ca-
vier Russo, outro transportador entrevistado pela nossa 
equipe na Terminal Interprovincial da Junta, na cidade 
de Maputo.

Motorista da rota Maputo – Inchope (Sofala), tam-
bém lamenta a falta de clientela, que acredita estar a 
escassear devido à subida de tarifa dos transportes in-
terprovinciais. Perante esta situação, muitos são os que 
acabam por tomar o transporte fora da terminal, prejudi-
cando os transportadores devidamente licenciados.

Russo prevê que o cenário mude lá para o final do 
ano, na quadra festiva do natal e do fim do ano. “Nes-

sa época, há muitos viajantes e o negócio anda a ritmo 
desejado”.

“Automobilistas devem denunciar” - PRM

Por sua vez, o porta-voz do Comando-Geral da PRM, 
Orlando Mudumane, contactado pela nossa equipa, co-
meçou por negar acusações de “extorsão” ao longo da 
EN1 por parte dos agentes da PRM, para depois acres-

Cavier Russo – transportador

Orlando Mudumane, porta-voz da PRM

centar que os automobilistas devem apresentar queixa 
contra os agentes de trânsito que pedem dinheiro aos 
condutores.

“Há vários postos de controlo ao longo da via. Se 
alguém tiver sido vítima deve denunciar no posto de 
controlo mais próximo”, orientou.

 Mudamane explicou que a polícia trabalha em fun-
ção da realidade no terreno, fazendo notar que aquilo a 
que os automobilistas classificam de “postos de contro-
lo excessivo” são uma resposta à demanda da “situação 
real”.

O porta-voz disse ainda que ninguém deve ter 
medo da polícia porque a presença desta na via pública 
visa proteger e garantir que as pessoas ou automobilis-
tas circulem em segurança.

Polícia reforça fiscalização para travar 
acidentes

O distrito da Manhiça tem sido palco de vários 
acidentes envolvendo transportes de passageiros, 
facto que tem tirado o sono às autoridades locais, 
que se têm desdobrado para travar sinistralidades 
naquela parcela da província de Maputo.

Recentemente, um grupo de cidadãos mo-
çambicanos viu sua viagem frustrada quando in-
terpelado pelos agentes da Polícia de Trânsito. Os 
visados foram flagrados a consumir bebidas alcoó-
licas enquanto seguiam viagem, facto que levou as 
autoridades de trânsito a filmar os indivíduos, com 
vista a desencorajar aquela prática.

Dias depois, o gesto foi seguido pelo coman-
dante distrital da PRM na Manhiça, que saiu do 
“gabinete” para monitorar o comportamento dos 
automobilistas na via.

  Entretanto, condutores insistem em apontar 
como causa dos acidentes os buracos e a falta de 
sinalização em alguns troços da principal via que 
liga o país.

Recorde-se que os acidentes na Manhiça leva-
ram líderes religiosos e a AMETRAMO a efectuarem 
uma missa – aparentemente sem efeito - no ano 
passado. O evento foi testemunhado pelo Executi-
vo Provincial, na pessoa do Governador da provín-
cia de Maputo, Júlio Parruque.
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Advogados querem garantir a protecção social

INSS quer alcançar mais contribuintes na zona norte

Advogados sensibilizados a inscreverem-se 
na Segurança Social

Filipe Nyusi quer maior adesão ao Sistema

INSS TETE

EM CABO DELGADO

O presidente do Conselho Provin-
cial da Ordem dos Advogados 
de Moçambique na província de 
Tete, Hélder Chapamba, apela 

aos seus membros para contribuírem para 
o Sistema de Segurança Social, com vista a 
garantir a sua protecção social

O Chefe do Estado, Filipe Nyusi, des-
tacou a importância de mais em-
presas e trabalhadores, incluindo 
os Trabalhadores por Conta Pró-

pria (TCP), contribuírem para o Sistema de 
Segurança Social, como forma de garanti-
rem o acesso aos benefícios previstos.

A recomendação foi feita há dias, na cidade de Tete, 
no âmbito de uma palestra realizada pela delegação 
provincial do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), em coordenação com aquele órgão, no qual to-
maram parte 28 participantes, entre membros filiados 
na Ordem de Advogados, representantes da Procura-
doria Provincial e do Tribunal Judicial Provincial, bem 
como estudantes finalistas do curso de direito dos di-
versos estabelecimentos de ensino superior daquela 
província.

  Chapamba mostrou-se satisfeito pela abertura do 
INSS na divulgação do Sistema à classe dos advogados, 
o que, segundo destacou, irá contribuir na melhoria de 
serviços que estes prestam à sociedade.

 A palestra sobre “Segurança Social Obrigatória" Di-
reitos e Obrigações” realizou-se no quadro das acções 

O Presidente da República fez o apelo durante a inau-
guração, no dia 15 de Agosto corrente, do edifício da de-
legação distrital do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), na vila sede do distrito de Metuge, na província de 
Cabo Delgado, construído de raiz no quadro da política de 
desenvolvimento imobiliário do INSS.

Segundo destacou o estadista moçambicano, o sistema 
de segurança social concede vários benefícios aos traba-
lhadores, tendo apontado, a título de exemplo, os subsídios 
por doença e por maternidade, as pensões por invalidez e 
por velhice, assim como os subsídios por morte, de funeral 
e a pensão de sobrevivência, que são pagos aos familiares 
do trabalhador ou pensionista falecido.

  Nyusi referiu que as instalações vão permitir que os 
utentes do sistema de segurança social beneficiem de um 
atendimento de qualidade, sem ter que se deslocar à sede 
da delegação provincial, na cidade de Pemba, que dista a 
cerca de 40 quilómetros, para obterem serviços de segu-
rança social. 

 Com a inauguração do empreendimento de Metuge, 
o INSS em Cabo Delgado passa a contar com a segunda 
delegação distrital construída de raiz, depois do edifício de 
Montepuez. As novas instalações vão servir, para além de 
contribuintes, beneficiários e pensionistas de Metuge, aos 

Texto: CortesiaD&F

Texto: CortesiaD&F

de divulgação que a delegação provincial do INSS têm 
vindo a realizar com vista a abranger maior número de 
empresas e trabalhadores no Sistema de Segurança 
Social.

  O delegado provincial do INSS, Daniel Simbanai, 

dois distritos circunvizinhos, caso de Quissanga.
 Na província de Cabo Delgado, segundo deu a co-

nhecer o Chefe de Estado, serão construídos, nos próxi-
mos tempos, instalações que vão albergar os serviços das 
delegações distritais de Palma e Mocímboa da Praia, as-
sim como o posto de atendimento de Quissanga.

  Como desafios visando o melhoramento da actua-

destacou ser de extrema importância que aqueles pro-
fissionais inscrevam-se e canalizem regularmente as 
suas contribuições no Sistema, porque só assim esta-
rão criadas as condições para a sua reforma e acesso às 
demais prestações do INSS.

ção do INSS, o Presidente apontou para a necessidade de 
se aprimorar, com rigor, os mecanismos de recuperação 
da dívida de contribuições junto de empresas devedoras, 
como forma de proteger os trabalhadores, sofisticar cada  
vez mais o sistema de gestão corporativa e consolidar o 
processo de modernização e informatização do Sistema 
de Segurança Social.
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OLÁ, GÁS!

Texto: Dossiers & FactosD&F

Primeiro petroleiro 
chega esta semana
Moçambique está 

prestes a dar início 
à exportação do Gás 
Natural Liquefeito 

produzido na bacia do Rovuma. 
De acordo com o jornal português 
Expresso, que cita a Bloomberg, 
está prevista para esta semana a 
chegada ao país do primeiro petro-
leiro, que deverá efectuar o primei-
ro carregamento.

O petroleiro British Mentor, 
pertencente a British Petrol (BP), 
deverá chegar ao país na próxi-
ma quarta-feira, 24 de Agosto, 
para transportar o primeiro gás 
LNG produzido pela italiana ENI 
através da plataforma flutuante 
Coral-Sul. 

A BP adquiriu a Eni, em 2016, 
toda a produção de gás da Co-

ral-Sul, nos próximos 20 anos, 
pertence à BP revela o Expres-
so, citando, uma vez mais, a 
agência Bloomberg.

O Expresso assinala ain-
da que o início das exporta-
ções desse recurso energético 
acontece “na melhor altura”, 
dado que os preços do hidro-
carboneto estão em níveis his-
tóricos, isso depois da invasão 
da Ucrânia por parte da Rússia.

Moçambique aguarda an-
sioso pelo regresso da Total 
Energies à Afungi, em Palma, 
onde lidera um outro projec-
to de exploração do gás LNG. 
O projecto em causa está sus-
penso desde o ano passado, na 
sequência de um ataque terro-
rista na vila de Palma, a escas-
sos metros do acampamento 
da gigante francesa.

Petroleiro da BP já está a caminho

Anúncio publicitário
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dependem da Rússia e da Ucrânia para assegurar mais 
da metade das suas importações de trigo, sendo a Sí-
ria, Iémen, Líbano, República Democrática do Congo e 
Somália alguns dos integrantes da lista.

O próprio secretário-geral da ONU deu eco à ale-
gada preocupação para com os mais pobres. António 
Guterres lembrou que, em conjunto, a produção de 
cereais da Rússia e Ucrânia “alimenta as pessoas mais 
pobres e vulneráveis, fornecendo mais de um terço 
do trigo importado por 45 países africanos e menos 
desenvolvidos”.

“Não podemos simplesmente permitir que as pes-
soas morram à fome no século XXI”, exortava António 
Guterres, ao mesmo tempo que pedia USD 8 mil mi-
lhões para que o PMA apoiasse suas operações no Ié-
men, no Chade e no Níger.

A onda de comoção atingiu também Portugal, que, 
através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, 
prometeu trabalhar, juntamente com a União Euro-
peia, “para que se encontrem soluções que permitam 
aliviar as dificuldades criadas pela Rússia”.

“Estamos num quadro muito complicado da vida 
internacional e um quadro que afecta o globo inteiro 
e de maneira muito especial países no continente afri-
cano, países insulares, países que têm o hábito de im-
portar cereais daquela região, da Ucrânia e da Rússia”, 
afirmou João Gomes Cravinho, que falava à margem 
de uma visita efectuada a Cabo Verde, em Maio último.

Quem também se juntou ao coro de lamentações 
foi o presidente ucraniano, Volodymyr Zelesnky, que 
igualmente manifestou preocupação especial com o 

África fora da rota dos cereais
ucranianos

USADA COMO ARGUMENTO E EXCLUÍDA DOS GANHOS

Os nomes de África e Médio Orien-
te foram um denominador co-
mum nos discursos de diversos 
líderes mundiais que exerciam 

pressão para que a Rússia deixasse os na-
vios ucranianos de cereais zarparem dos 
portos. A narrativa oficial apontava a pos-
tura de Moscovo – que teimava em blo-
quear os navios – como sendo responsável 
pela deterioração da situação de fome nos 
países mais pobres do mundo, mas sobre-
tudo nestes dois pontos – África e Médio 
Oriente. Ainda assim, o destino de milha-
res de toneladas de cereais ucranianos 
têm sido os países mais ricos da Europa e 
da Ásia.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de Feve-
reiro deste ano, ditou a interrupção das exportações 
de cereais ucranianos. Desencadeou-se, desde então, 
uma troca de acusações entre os vizinhos desavindos, 
com Kiev a referir que a armada russa bloqueara seus 
portos, enquanto Moscovo se defendia alegando que 
a Marinha ucraniana havia minado os mesmos.

A verdade é que milhares de cidadãos no mundo 
se viram privados dos cereais, não fossem os belige-
rantes os dois maiores produtores deste tipo de com-
modities. Segundo a Organização das Nações Unidas 
(ONU), os dois países do leste da Europa são responsá-
veis por 30% da produção mundial do trigo, tido como 

um dos cereais mais importantes do mundo.
O Programa Mundial para Alimentação (PMA), 

uma agência da ONU, disse, na altura, que 36 países 

Texto: Amad CandaD&F

Países ricos seguem indiferentes à fome em África

Só depois de um mês é que cereais vêm para África • Continua na Pag 17
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continente negro. Descrito pela Imprensa ocidental 
como “o novo herói da Europa”, Zelensky chegou a di-
zer que os países africanos estavam “reféns daqueles 
que começaram a guerra contra o nosso Estado”, em 
clara referência à Rússia.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades
Sob mediação da ONU e da Turquia, a Rússia e a 

Ucrânia assinaram, em 22 de Julho, um acordo que 
permite a retoma das exportações de cereais blo-
queados nos vários portos ucranianos, através do Mar 
Negro. “Um farol da esperança”, foi assim que António 
Guterres classificou um acordo que dizia ser “para o 
mundo inteiro”.

“[O acordo] vai trazer alívio para os países em de-
senvolvimento, para as pessoas mais vulneráveis que 
estão à beira da fome. Isto vai ajudar a restabelecer os 
preços dos alimentos, que já bateram todos os recor-
des”, congratulou o português.

A realidade, porém, vem se mostrando diferente e 
sugere que a grande comoção com África deixou de 
existir ou foi, ao longo do período de bloqueio dos 
cereais, um embuste. Presente em toda a narrativa 
de pressão dos líderes ocidentais, África tem estado 
ausente da rota dos navios que zarpam dos portos 
ucranianos.

O primeiro navio fruto do acordo tinha como des-
tino o Líbano, mas, devido a uma suposta desistência 
do comprador, acabou atracando na Turquia, precisa-
mente o país que liderou, ao lado da ONU, as negocia-
ções que conduziram ao entendimento entre a Rússia 
e a Ucrânia.

A nação liderada por Recep Tayyip Erdogan é, de 
resto, o maior destino dos cereais ucranianos, tendo 
absorvido, pelo menos até 16 de Agosto, 26% das cer-
ca de 563.317 toneladas métricas de grãos e outros 
alimentos, de acordo com o Jornal de Negócios, que 
cita dados do centro de coordenação conjunta (CCC).

Atrás da Turquia surgem o Irão e a Coreia do Sul, 
ambos com 22%, numa lista que inclui países como 
a China, Irlanda, Reino Unido ou Itália. Refira-se que 
alguns destes países integram a lista do famoso e te-

mível G20 – o grupo das 20 maiores economias do 
mundo.

 
Um mês depois, as primeiras migalhas para África

Até ao dia 16 do presente mês, haviam zarpa-
do dos portos ucranianos 21 navios contendo ce-
reais. 11 de Odessa, seis de Chornomorsk e qua-

Acordo entre Rússia e Ucrânia foi mediada pela ONU e Turquia

Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres.

tro de Yuzhny e Pivdennyi.
Todas as embarcações tiveram como destino 

países livres da fome, excepto um, que partiu na 
última sexta-feira (12 de Agosto), em direcção 
ao continente africano, concretamente ao Porto 
de Djibuti. Trata-se de um cargueiro humanitário 
fretado pela ONU, devendo atender à situação da 
fome na Etiópia.

Contrariando o discurso multiplicado por 
vários líderes mundiais, a realidade mostra que 
África está na cauda das prioridades, podendo se 
dizer o mesmo do Médio Oriente, uma outra re-
gião que, apesar de estar no epicentro da retóri-
ca humanitária do ocidente, ainda aguarda pelas 
suas migalhas.

E a história repete-se

Não é a primeira vez que os que mais neces-
sitam são relegados ao plano secundário no con-
certo das nações. Ainda há bem pouco tempo, 
quando o mundo era severamente assolado pela 
pandemia da Covid-19, ficou mais um exemplo 
de como a solidariedade está em extinção.

As vacinas contra a Covid-19 foram monopoli-
zadas pelos países mais desenvolvidos, sobrando 
quantidades residuais para as nações pobres e 
em vias de desenvolvimento, segundo denuncia-
ram várias organizações sanitárias internacionais.

“Eu entendo a preocupação de todos os go-
vernos em proteger seu povo da variante del-
ta. Mas não podemos aceitar que países que já 
usaram a maior parte da oferta global de vaci-
nas usem ainda mais”, disse o chefe da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), em Agosto do ano 
passado.

Até essa altura [Agosto de 2021], dados da 
organização, citados pela DW Brasil, indicavam 
que, em nações classificadas como de alta ren-
da pelo Banco Mundial, 101 doses tinham sido 
aplicadas para cada 100 habitantes. Esse número 
caía para 1,7 dose por 100 pessoas nos 29 países 
de renda mais baixa.
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Administração de Matutuine empossa 
novos quadros

Detidos três indivíduos por venda ilegal 
de terrenos
O Serviço Nacional de Investigação 

Criminal (SERNIC) deteve, no dis-
trito de Marracuene, três indiví-
duos acusados de venda ilegal de 

terrenos. A tripla em causa fazia as vendas 
pela rede social Facebook, fazendo-se pas-
sar por uma alegada empresa a que cha-
mam Comércio Imobiliário Moçambique 
(CIDEMO). Os preços variavam de 200 mil a 
450 mil meticais.

A administradora do distrito de Ma-
tutuíne, Juliana Cornélio Mwitu, 
procedeu na última quarta-feira, 
17 de Agosto, a cerimónia solene 

de tomada de posse de novos quadros da 
Administração Pública no distrito, ao abri-
go dos dispositivos legais constitucional-
mente consagrados.

Além de indiciados de venda ilegal de terrenos, são 
acusados de burla, parcelamento ilegal de terra, extracção 
de marcos e invasão de propriedade.

Segundo esclarece o Governo do Distrito de Marracue-
ne, para evitar futuros casos similares, todos os assuntos 
ligados à aquisição de terras são tratados exclusivamente 
pelo executivo do distrito.

Ainda segundo o Governo do distrito, os terrenos que 
já foram vendidos não merecerão documentos legais nem 

Trata-se de Júlio Valódio Pompeu Reis Cuna, no-
meado para o cargo de director de Serviços Distri-
tais de Planeamento e Infra-estrutura (SDPI); João 
Tembe e Euclides Diogo Zavala, para os cargos de 
chefes dos postos administrativos de KaTembe 
N'sime e Zitundo; Regina Samissone Cavele, Bene-
dito Fernando Bulanguete e José Chilaule, para os 
cargos de directores das Escolas Primárias do 1º e 
2º graus; Zacarias Manuel, para o cargo de director-
-adjunto de Escola Primária do 1º. 

Na ocasião, a dirigente exortou ao director do 
SDPI para se entregar de forma abnegada com vista 
à materialização dos desafios do sector. Aos chefes 
dos postos administrativos, pediu que sanassem os 
conflitos de terra, garantindo uma gestão sustentá-
vel e criteriosa da mesma, tendo em consideração 
as zonas de servidão, incluindo a criação de bairros 
modelos devidamente estruturados, bem como a 

A Tripla está a contas com as autoridades

A Cerimónia teve lugar no posto administrativo da KaTembe

Texto: CortesiaD&F

Texto: CortesiaD&F

autorização de construção, sendo certo que qualquer obra 
que for executada sem autorização será demolida.

Lembra-se que, em finais do mês passado, o Gover-

no entregou processos de licenciamento massivo de ter-
ra e construção, tendo-se beneficiado da iniciativa 1200 
famílias.

DE DIVERSOS SECTORES

EM MARRACUENE

garantia das reservas de Estado e da ligação entre 
a autoridade administrativa do Estado e as comuni-
dades locais, aproximando cada vez mais os serviços 
públicos ao cidadão.

  Num outro desenvolvimento, a administrado-
ra recomendou o uso do saber e da capacidade de 

gestão para tornar a escola num verdadeiro espaço 
de aprendizagem e formação do homem novo, em 
prol do desenvolvimento do país, ensinando sem-
pre com dedicação e profissionalismo às crianças. A 
recomendação foi dada aos directores das escolas 
referidas.
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Hospital Distrital de Homoíne

PELA SEGUNDA VEZ ESTE ANO

Trata-se de um tipo de crime que já é muito 
frequente naquela que é a maior e a mais antiga 
unidade sanitária a nível do distrito de Homoíne. 
Como se não bastasse o problema da escassez 

Hospital de Homoíne alvo de furto
Só no primeiro semestre des-

te ano, o Hospital Distrital 
de Homoíne, na província de 
Inhambane, registou dois ca-

sos de furto, sendo que o primeiro 
deu-se no mês de Abril, quando in-
divíduos desconhecidos, munidos de 
instrumentos contundentes, introdu-
ziram-se naquela unidade sanitária e 
apoderaram-se de diversos materiais 
informáticos, com destaque para 
computadores de mesa. O segun-
do caso registou-se em Julho último 
com cidadãos também desconheci-
dos, subtraíram duas motorizadas 
que eram usadas pelos técnicos de 
saúde para realizar trabalhos no ter-
reno. As autoridades policiais ainda 
não conseguiram esclarecer nenhum 
dos casos.

Texto: Anastácio Chirrute, em 
InhambaneD&F

de medicamentos, a instituição é alvo de indiví-
duos sem rosto que, nas madrugadas, vandali-
zam aquelas infra-estruturas com o objectivo de 
furtar vários bens materiais que lá se encontram.

Em Abril do ano em curso, o hospital sofreu 
o primeiro caso de furto. Com recurso a chaves 
falsas, indivíduos até então desconhecidos inva-
diram uma das salas que contém alguns equi-
pamentos informáticos, tendo-se apoderado de 
um número não especificado de computadores 
de mesa. O caso foi participado às autoridades 
policiais.

 Em Julho, seria a vez dos malfeitores voltarem 
a escalar o mesmo local. Socorrendo-se de ins-
trumentos contundentes, quebraram as grades 
que protegem o banco de socorro e furtaram 
duas motorizadas. As mesmas eram usadas pe-
los técnicos de saúde para realizar trabalhos de 
monitoria no terreno. Ambos os casos foram par-
ticipados às autoridades e aguarda-se pelo seu 
desfecho.

Em anonimato, alguns funcionários que tra-
balham naquela unidade sanitária disseram à 
nossa equipa que acham estranho o facto de 
os roubos sempre acontecerem na presença 
dos guardas que têm a tarefa de garantir a se-
gurança do local. Não entendem como é que 
os criminosos teriam entrado no interior do 
hospital, vandalizado infra-estruturas e furta-
do bens sem que os mesmos guardas nem en-
fermeiros de plantão, se dessem conta.

"Este hospital tem dois guardas que ga-

rantem a segurança de dia e de noite. Agora, 
como é possível que alguém entre e roube 
sem ninguém se aperceber? É algo para estra-
nhar. A polícia devia começar por investigar 
todos aqueles funcionários que nos dias em 
que os factos ocorreram estiveram de plantão. 
É possível que um deles esteja envolvido em 
um desses casos", disseram.

As mesmas fontes estranham também o 
facto de, desde que o primeiro caso aconteceu 
há vários meses, as autoridades policiais não 
terem conseguido ainda reunir provas que le-
vem aos supostos autores, facto que faz com 
que os mesmos desconfiem do trabalho da 
própria polícia.

"O caso do roubo dos computadores já foi 
apagado e nunca mais a polícia deu algum re-
latório sobre os passos dados. Este novo caso 
também corre o risco de não ter nenhum desfe-
cho e os ladrões sempre vão praticando as suas 
acções a seu bel-prazer, porque não há quem os 
vai segurar".

Outra fonte declarou que os roubos naque-
la unidade sanitária têm sido frequentes e que 
acontecem quase numa base diária. "Por exem-
plo, é normal hoje o hospital receber muitos 
medicamentos e dois dias depois ouvir-se que já 
não há nada, mas se for a investigar, há-de des-
cobrir que boa parte dos medicamentos foram 
desviados para abastecer farmácias privadas, 
onde o negócio de medicamento rende muito 
dinheiro", aponta.

A nossa equipa de repor-
tagem contactou telefoni-
camente a directora distrital 
de Saúde em Homoíne, Aida 
Bila. A responsável disse que, 
naquele momento, estava 
muito ocupada e prometeu 
retornar a chamada às 10 ho-
ras do dia seguinte (sexta-fei-
ra, 19 de Agosto), o que não 
aconteceu. A equipa insistiu 
e não mais foi atendida.

Dossiers & Factos con-
tactou também a porta-
-voz provincial da PRM em 
Inhambane, Nércia Bata, que 
confirmou a ocorrência des-
tes casos e garantiu que, rela-
tivamente ao último caso, já 
há detidos nas celas da PRM 
no distrito de Homoíne. A 
porta-voz preferiu não forne-
cer mais detalhes, alegada-
mente para não perturbar as 
investigações.

Refira-se que o Hospital 
Distrital de Homoíne ainda 
não dispõe de muro de ve-
dação, facto que pode estar 
a contribuir para ocorrência 
sistemática de casos de furto.
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Carlos Gilberto Mendes promete lutar 
pelos sub-17

O Secretário de Estado do Des-
porto reagiu à decisão da Fede-
ração Moçambicana de Futebol 
(FMF) de prescindir das compe-

tições internacionais para os sub-17 e 
sub-23. Disse compreender os argumen-
tos e deixou aberta uma janela de espe-
rança aos sub-17.

Gilberto Mendes falava para os microfones do 
canal desportivo da Rádio Moçambique, num des-
pacho de Efraime Macitela a partir de Vilankulo.

O governante disse compreender as razões que 
levaram a federação a tomar tal medida – quanto 
a nós – extremista, sobretudo quando se invocam 
problemas financeiros.

“A FMF informou-nos que não tem formas de 
custear as despesas dessas duas selecções nacio-
nais e, de facto, não há fundos”, começou por assi-
nar por baixo, acrescentando que, por tal motivo, 
não se pode fechar os olhos.

Ou seja, sempre de acordo com Mendes, “a fe-
deração tem muitas frentes: desde os seniores que 
lutam pelo CHAN e pelo CAN, os sub-23, o futebol 
feminino. Os sub-20. Como disse, são várias as fren-
tes que exigem dinheiro e que se não houver fon-
tes alternativas para custear todas essas despesas 
fica muito complicado”, contextualizou Mendes.

Carlos Gilberto Mendes, Secretário de Estado do Desporto

MAMBINHAS

Porém e, apesar de compreender os argumen-
tos da casa gerida por Feizal Sidat, Mendes abriu 
uma janela de esperança para os sub-17 que em 
Dezembro próximo terão de competir nos Jogos da 
AUSC-R5.

Aos microfones da rádio disse que, “pela forma 
como me dou com os processos, normalmente não 

atiro a toalha ao chão sem antes esgotar todas as 
possibilidades. Portanto, aquela foi a posição toma-
da pela federação mas, se a gente conseguir fintar o 
destino, acredito que possa haver uma reviravolta”, 
bastando, para isso, a SED encontrar financiamento 
suficiente para deslocar aquela selecção do futuro 
a Malawi.

“Os jogos são agora em Dezembro, mas era im-
portante para nós que todos fôssemos, tendo sem-
pre em conta a nossa capacidade financeira e a 
esperança em resultados positivos”. Rematou o se-
cretário de Estado do Desporto, que recomendou, 
adiante, aos gestores desportivos nacionais para 
que olhem para o desporto de formação como uma 
prioridade.

Gilberto Mendes aproveitou a ocasião para ex-
plicar que ao Governo não deve ser imputada ne-
nhuma responsabilidade por a FMF prescindir de 
participar nas provas internacionais de sub-17 e 
sub-23 por falta de fundos.

Até porque, anualmente, a SED e as federações 
desportivas nacionais têm assinado contratos-pro-
grama para o financiamento de diversas activida-
des desportivas. Sucede, porém, que face aos inú-
meros compromissos internacionais, as federações 
sempre clamam por um apoio adicional por parte 
do Governo.

“Isso faz com que os contratos-programa fiquem 
estoirados, pois temos de acrescentar sempre al-
gum valor. Temos de nos reinventar quase todos os 
dias para isso”, explicou.

Quanto ao futebol, Mendes explicou que é no 
mesmo âmbito que “o Governo tem sempre feito a 
sua parte, suportando todas as despesas da selec-
ção nacional A, os Mambas”.

“Porém, é preciso perceber-se que a Secreta-
ria de Estado do Desporto não tem apenas a FMF. 
Tem também outras selecções, das mais diferentes 
modalidades, sendo que todas devem ser privile-
giadas. Não há dinheiro suficiente para todos. O 
mundo agora não tem dinheiro e está a atravessar 
uma crise. Temos de saber racionalizar os meios e 
esforços”. [OC]

Mendes abriu uma 
janela de esperança 

para os sub-17 que em 
Dezembro próximo te-
rão competir nos Jogos 
da AUSC-R5.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

 Atenção:o O teu voto conta!

ALVOS
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ARTES PLÁSTICAS

Foi nas ruas de Choupal, um dos bairros 
que faz o cordão que cerca o centro da cidade 
de Maputo, que encontrámos António Salimo, 
um artista plástico que já começa a dispensar 
apresentações. Foi lá onde nasceu e cresceu 
junto dos seus pais, mas se lembra de passar 
parte da sua infância no bairro de Hulene e de-
pois em Luís Cabral.

Se a sua infância conheceu várias influên-
cias, o mesmo não se pode dizer do seu estilo 
de pintura. É que, no mundo das artes plásti-
cas, Salimo prefere mergulhar em trabalhos 
ligados ao realismo, abordando temas relacio-
nados com o quotidiano dos moçambicanos, 
hábitos culturais dos adultos e crianças.

 É realismo o que retrata através dos pincéis 
e é com a tinta derramada sobre os quadros 
que ganha a vida, o que, entre os fazedores 
das artes plásticas, ainda é uma raridade em 
Moçambique. Para tornar isto mais comum, 
defende que o Governo deve “munir” o sector 
da cultura, permitindo, assim, que os artistas, 
além de fazerem o que gostam, possam en-
contrar uma base de sustento segura, estável 
e confiável. Desta forma, acrescenta, poderão 
também contribuir para o crescimento da eco-
nomia, através dos impostos resultantes das 
obras vendidas.

 “As artes plásticas são uma das áreas que gera 
receitas no país, deve-se criar mais actividades artís-
ticas. Cultivar na sociedade o valor e a importância 
da arte. [Deve] haver mais consciência e maior cul-
tura de aquisição de obras de arte pelos nacionais e 
não só”, explicou.

 O artista encontra inspiração nas vivências do 
dia-a-dia do povo moçambicano, no comércio das 
mamanas nos mercados, na correria das pessoas, na 
agitação, no silêncio, no movimento das ondas do 
mar, na circulação dos carros, nos pássaros, nas ár-
vores e em tudo “que activa o botão da criatividade”.

 Com a lindeza artística do que retrata em suas 
telas espera conquistar grandes prémios, e por isso 
está sempre atento às oportunidades que possam 
surgir. De resto, na única vez que concorreu teve 
menção honrosa no Museu Nacional de Arte, o que 
o motiva a ser mais ousado.

 
A necessidade de esforço

António Salimo também deseja ter oportu-

António Salimo: o artista que ganha a 
vida com a cor
Ganha a vida pintando o realismo 

nas telas e é uma das provas de 
que, embora difícil, é possível vi-
ver da arte na Pérola do Índico. 

Exorta os seus pares a serem persistentes e 
resilientes, mas também pede um esforço 
suplementar das autoridades públicas para 
facilitar a vida dos artistas.

António Salimo, artista plástico

Texto: Albino MahumanaD&F

nidades de estudar para aperfeiçoar a sua arte. De 
resto, acredita que esse é um passo importante 
para qualquer artista moçambicano, ainda que re-
conheça haver qualidade no país.

“É como numa turma ou sala de aulas. Existem 
artistas bons e medíocres. Temos na sala ou tur-
ma todas essas qualidades dos artistas”, defende 
a fonte, para quem o artista moçambicano deve-
-se esforçar muito para ultrapassar as inúmeras 

barreiras que o cercam. “Temos poucas galerias 
de artes e essas poucas estão centralizadas em 
Maputo e só recebem um pequeno grupo de 
artistas”.

Inverter esse cenário passa também por levar 
a arte às escolas, sobretudo aos mais pequenos. 
“Todos nós sabemos o que é necessário, até po-
dem ser instituídas cadeiras ligadas à arte, mas 
não se leva à sério”, lamentou.

“Temos poucas galerias 
de artes e essas poucas 

estão centralizadas em Mapu-
to e só recebem um pequeno 
grupo de artistas”.
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INTERNACIONAL
MPLA acusado de 
“aproveitamento político”

o calendário das exéquias foram os 
tribunais espanhóis onde se desenrolou 
uma guerra entre a ex-mulher de José 
Eduardo dos Santos, Ana Paula dos 
Santos, e cinco dos filhos do antigo líder 
angolano, entre eles Tchizé dos Santos.

“A justiça espanhola decidiu nesse 
quadro e nós tivemos de tomar as 
decisões de Estado que se impunham”, 
explicou Rui Falcão, porta-voz do MPLA.

No entanto, este não é o 
entendimento do politólogo Nelson 
Domingos que explica que caso não 
houvesse um aproveitamento político 
em mente, o Estado angolano não se 
teria empenhado tanto em trazer tão 
rapidamente o corpo para Angola.

"Se não houvesse aproveitamento 
político, não haveria tamanho 
empenho, tendo sido deslocada 
uma delegação do mais alto nível do 
Governo no sentido de negociar e de 
exercer certa pressão [em Espanha]. Há 
relatos, inclusive, de tentativa de furto 
do cadáver e que fosse feita toda esta 
celebração antes das eleições. Se houve 
toda esta preocupação é com o intuito 
de tirar algum tipo de proveito", indicou.

O velório do antigo chefe de Estado 
vai durar sete dias e o enterro deve 
acontecer no dia 28 de Agosto, já no 
pós-eleições, na data em que José 
Eduardo dos Santos comemoraria 80 
anos. RFI

Promotores da 
desgraça

Efeito Lário

Promotores da desgraça são os 
promotores de espectáculos do 
nosso belo Moçambique. Que me 
perdoem os bons promotores, mas a 
maioria desta classe está a promover 
excrementos e está desprovida de 
todo e qualquer tipo de auto-estima. 
Pior do que tudo, contamina a nossa 
juventude. De um tempo para cá, 
Garganta Funda vem assistindo 
à febre do Amapiano, música sul-
africana, isto depois da febre do 
Kuduro, Passada e tantos outros 
“estrangeirismos". Na verdade, 
Garganta sabe que estes estilos 
voltarão à ribalta, é uma questão 
de tempo. Aqui se promove tudo, 
menos os estilos moçambicanos. Isto 
é inquietante para Garganta. Mais 
inquietante ainda é ver como os 
cantores sul-africanos vão tratando 

Depois da Migração ter prendido 
e expulsado o treinador de atletismo 
português, nascido em Moçambique, 
chegou a vez de outras modalidades, 
com destaque para o futebol. Só que 
no futebol a abordagem foi muito “soft” 
em relação ao tratamento dado ao 
senhor Lário, por que será? Bem bem, 
essa campanha no futebol já devia ter 
iniciado há muito tempoooo, porque os 
clubes criam “conexions" perigosos, que 
vão desde a falsificação de documentos 
até à promoção da imigração ilegal. 
Vimos no passado o Macuacua indiciado 
de adulterar a documentação de um 
atleta estrangeiro, o que lhes valeu a 
descida de divisão, e ainda acreditavam 
que tinham razão e que estavam a ser 
perseguidos. E porque os clubes grandes 
são madodas nesse comportamento, 
felizmente chegou a vez deles. Só 
que enquanto não se penalizar 
estes gestores e promotores destas 
ilegalidades, este tipo de situações não 
vão parar. Olha que a lei abre espaço 
para alguns dirigentes desportivos 
que patrocinam este comportamento 
verem o sol aos quadradinhos. Diz o 
artigo 365º do Código do Processo 
Penal, no seu número 1, que quem 

os promotores e, consequentemente, 
os fãs. Tipo nada. Foram vários shows 
em todo o país em que estes cantores 
não se fizeram presentes, ou porque 
estavam cansados e perderam voo, ou 
porque isto ou aquilo – há sempre uma 
justificação nada convincente para 
dar. Aliás, os tais nem se preocupam 
em caprichar nas “mentiras", porque 
sabem que os promotores mendigos 
irão continuar desesperadamente 
atrás deles. Foi assim em Maputo, Tete, 
Nampula, Pemba e em tantos outros 
sítios e assim a nossa juventude vai 
sendo embrutecida nas mãos destes 
promotores da desgraça, dos quais 
fazem parte DJs e rádios que, na sua 
grelha, só passam essas músicas. 
Meus senhores, um pouco de auto-
estima não vai fazer mal a ninguém. 
Parem com isso!

aliciar ou instigar outrem a entrar ou 
permanecer ilegalmente na República 
de Moçambique é punido com pena 
de prisão de 1 a 8 anos e multa de 1 
ano. Naturalmente que há dirigentes 
desportivos por detrás da acção destes 
estrangeiros. Portanto, enquanto estes 
não forem penalizados, não verão 
necessidade de parar com estas acções.

 
Não se maltrata uma mãe 

 
Sobre o jovem que casou somente 

com a família da noiva, e viu de forma 
impune sua mãe ser sacudida – pois 
no momento em que a mãe mostrava 
o seu desagrado, acabando por ser 
agredida, ele manteve-se inerte e 
prostrado – já há muito se disse. 
Mas Garganta gostou do facto de a 
justiça ter sido feita pelas mães do 
bairro onde mora o jovem, que não 
se fizeram de rogadas e partiram 
para cima do jovem. Nenhuma mãe 
que carregou seu filho por 9 meses, o 
amamentou, deu emprego, por mais 
mal que tenha feito, merece aquele 
tipo de desprezo por parte de seu 
filho. Quem não respeita seus pais 
jamais respeitará alguém e é capaz 
de tudo. Como foi propalado, nem ao 
seu emprego respeitou. A noiva que 
se cuide.
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DO CORPO DE JES

Nelson Domingos, cientista político 
angolano, considera em entrevista à RFI 
que João Lourenço, actual Presidente 
e candidato a um segundo mandato, 
procura um aproveitamento político 
com a chegada dos restos mortais de 
José Eduardo dos Santos, a Luanda.

"Ao conseguir trazer o corpo, por 
um lado, o Presidente João Lourenço 
procura tirar alguma espécie de 
aproveitamento como sendo aquele 
que, contra a vontade das filhas, trouxe 
o corpo do pai. Se por um lado há uma 
vantagem em ter conseguido trazer 
o corpo, por outro lado mancha a sua 
imagem ao permitir que o funeral seja 
realizado com a ausência dos cinco 
filhos mais velhos", indicou o politólogo 
angolano.

O MPLA respondeu ontem à noite 
às críticas de aproveitamento político 
antes do escrutínio que vai acontecer já 
no dia 24 de Agosto, com o porta-voz do 
partido a defender que quem marcou 

O corpo de José Eduar-
do dos Santos já está 
em Angola e apenas 
a quatro dias das 

eleições, os analistas políticos 
vêem nesta acção um aprovei-
tamento político do candidato 
João Lourenço e do MPLA.

 Enterro deve acontecer depois das eleições


