
DIRECTOR: Serôdio Towo | Segunda-Feira, 06 de fevereiro de 2023 | Edição nº: 497 | Ano: 11 | Distribuição Electrónica

SAI  ÀS  SEGUNDAS DOSSIERSEFACTOS.COM FACEBOOK: DOSSIERS & FACTOS

Anúncio publicitário

50Mt

Saiba do melhor e pior de cada umPág 03, 04 e 05

São São 
recandidatáveis?recandidatáveis?

ESCÂNDALO NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Pág  06 e 11

Denunciada "venda" de Denunciada "venda" de 
auditoriasauditorias

MOMENTOS DE CALOR NAS EDILIDADES

Ganha 8 GIGAS no pacote
inicial ou na troca do cartão
3G por 4.5G e muitos GIGAS 
nas OFERTAS para exagerares
nos teus posts.

 
   OFERTAS
*123# OPÇÃO 2 

*136#

ACTIVA

Anúncio publicitário



SEGUNDA-FEIRA06 de Fevereiro de 20232 DOSSIERS & FACTOSEDITORIAL

Já a ninguém surpreendem 
actos de violência contra mo-
çambicanos na África do Sul, de 
tão rotineiro que se tornaram. 
Ainda assim, não devem, ja-
mais, deixar de nos chocar e de 
provocar onda de indignação 
colectiva, porque tais actos de 
selvajaria devem ser condena-
dos e bravamente combatidos. 

  Lamentavelmente, fica a 
sensação de que apenas os ci-
dadãos moçambicanos se co-
movem e se indignam com a 
barbárie a que têm sido sub-
metidos, com relativa frequên-
cia, os seus compatriotas. Já o 
Governo, que tem a obrigação 
de defender todos os moçam-
bicanos, parece algo insensí-
vel, uma característica que, de 
resto, não lhe é estranha. 

  Não se pode, no entanto, 
normalizar a apatia, sobretudo 
quando em causa está a vida 
de cidadãos deste país. É que a 
vandalização das viaturas na-
cionais, na terra do rand, não 
só deita abaixo a luta pela so-
brevivência, como periga so-
bremaneira a própria vida dos 
cidadãos desta pátria de he-
róis, sobretudo quando é mais 
do que notória a certeza de im-
punidade no seio de quem pra-

maltratados, sequer entrou 
em contacto com a contra-
parte sul-africana para cobrar 
explicações e respostas con-
cretas para acabar com a de-
predação. A indiferença é total 
e frustrante, mas coerente com 
a forma de estar de Moçambi-
que na sua relação com a Áfri-
ca do Sul. 

  Nosso Governo é manso e 
subserviente, mesmo que tal 
implique pôr em causa os mais 
altos interesses da nação, como 
a preservação dos filhos da pá-
tria. Assistimos a esta mesma 
passividade nas diversas oca-
siões em que concidadãos nos-
sos foram vítimas de acções 
xenófobas naquele país. Nem 
mesmo o assassinato de um 
agente da Polícia de Fronteira, 
visado por um homólogo sul-
-africano, do lado moçambica-
no da nossa fronteira, foi capaz 
de causar alguma indignação 
no seio de quem manda neste 
país. 

 Perante esse cenário, é clara 
a orfandade do povo, sobretu-
do daquela franja que se en-
contra na diáspora. É cada um 
por si, porque o Governo tem 
outras prioridades. 
serodiotouo@gmail.com

tica tão cruéis acções. 
 A impunidade é-lhes garan-

tida pelo governo sul-africano, 
que, até hoje, foi incapaz de vir 
a público explicar o que está a 
acontecer e pedir desculpas. A 
vergonha dos nossos vizinhos 
só não é superada pela nos-
sa. Depois de semanas de um 
profundo e incômodo silêncio, 
lá veio o Executivo, através da 
ministra dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação, acalmar 
as hostes, dizendo que os ata-
ques não se iam repetir, alega-
damente porque estava criado 
um "dispositivo de segurança". 

 A narrativa só durou um dia. 
No dia seguinte, mais uma via-
tura de transporte de passa-
geiros, com matrícula nacional, 
era reduzida a cinzas, provan-
do-se: 1) que os malfeitores 
agem mesmo impunemente 
e 2) que o Governo moçambi-
cano não tinha feito nada de 
concreto. Verónica Macamo só 
falou porque foi pressionada 
pela sociedade e o seu discur-
so foi incapaz de transmitir a 
tranquilidade que era suposto 
transmitir. 

  Ficou a sensação de que o 
Governo moçambicano, ape-
sar de os seus "filhos" serem 

Órfãos de governo
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ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2023

2023 é um ano politicamente ba-
dalado, devendo ser marcado 
pela realização das 6ªs eleições 
autárquicas, previstas para o mês 

de Outubro. A preparação ao nível dos 
partidos já está em curso, mesmo que de 
forma discreta, sendo que a grande curio-
sidade é perceber quem encabeçará as 
várias listas que irão ao escrutínio daqui 
a sensivelmente 10 meses. Olhando ape-
nas para aqueles que são os maiores mu-
nicípios do país, nomeadamente Maputo 
(nível A), Matola, Beira (nível B) e Queli-
mane (nível C), Dossiers & Factos traz os 
factores que podem determinar a conti-
nuidade ou não dos actuais edis.

Éneas da Conceição Comiche: um retorno 
inglório

 
Depois de um brilhante trabalho na sua primeira 

passagem como edil da cidade de Maputo (2003 
-2008), munícipes desta urbe manifestaram dese-
jo de ter Comiche de volta à edilidade, até porque 
não mais suportavam a governação de David Si-
mango, só para recordar. O anseio dos munícipes 

concretizou-se, mas não as expectativas. Estas viriam 
a cair por terra porque Comiche não voltou a ser o 
mesmo.
 Permitiu endurecer várias medidas e posturas camará-

rias, investiu o seu pensar e saber em actos que eco-
nomicamente prejudicam a quem paga os impostos. 
Por diversas ocasiões, criou ambiente de ruptura co-
municacional com os seus eleitores, foi por diversas 

ocasiões vilipendiado em todas as 
vertentes pelo seu eleitorado, de-
vido às medidas que foi tomando 
em nome do desenvolvimento.

 
Forte no partido, fraco nas ruas

 
Apesar de, politicamente, a ní-

vel dos órgãos centrais, parecer 
merecer alguma confiança, até 
porque conseguiu renovar o seu 
mandato na Comissão Política, 
facto que teoricamente dá algum 
alento para a sobrevivência polí-
tica, do lado populacional não é 
figura querida. Aliás, a estas altu-
ras, o que se pode acompanhar 
em diferentes vias, incluindo a da 
imprensa, é que mesmo os pró-
prios funcionários do município 
mostram-se desgastados com Co-
miche e a sua equipa. 

  O sentimento de desgaste da 
imagem de Comiche, ao que apu-
rou Dossiers & Factos, está assumi-
do dentro da própria Frelimo. Já se 
trabalha, inclusive, no sentido de 
ser encontrada uma outra figura 
que possa substituir com sucesso 
Comiche e lutar pela vitória nesta 
cidade, havendo vozes que avan-
çam a possibilidade de se “repes-
car” um edil que dirige uma outra 
cidade. A acontecer, seria uma es-
pécie de cópia do caso do já malo-
grado Artur Canana.

  Contudo, e porque às vezes a 
Frelimo surpreende pela negati-

Texto: Serôdio TowoD&F

Os “prós e contras” dos edis das 
“grandes” cidades

Calisto Cossa

Eneas Comiche
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va, ficam no ar as seguintes perguntas: Será Eneas 
Comiche figura recandidatável? Será que existe uma 
oposição forte nesta cidade, com um candidato à al-
tura de estremecer a Frelimo? 

 
Calisto Moisés Cossa: vítima conjuntura

 
Apesar de militante do partido e até ter exercido 

algumas funções de destaque em instituições do Es-
tado com certa relevância, só mais tarde é que ga-
nharia grande exposição, sobretudo quando chega 
a candidato a edil da Matola, no ano de 2013, tendo 
vencido as eleições. E seguiu para o trabalho no ter-
reno. Deu bons sinais de presidência nos primeiros 
anos à frente dos destinos da Matola, ao que se se-
guiu o início da impopularidade.  

Um dos méritos de Calisto Cossa tem que ver com 
o facto de ter reduzido drasticamente os conflitos 
de terra no município da Matola. Há, ainda, uma e 
outra situação isolada, mas Matola deixou de ser um 
"dumbanengue" de venda de terrenos até com en-
volvimento de funcionários da edilidade. 

O começo da impopularidade foi, entre outras 
possibilidades, causado pela crise económica que 
afectou Moçambique e não só. Mesmo que assim 
não seja entendido pelos munícipes, esse pode ter 
sido um dos factores determinantes para a oscilação 
do seu desempenho a essa altura. 

 E porque a pergunta é se Calisto Cossa é recandi-
datável ou não, é importante que sejam analisados 
os últimos quatro deste seu segundo mandato, em 
que, de resto, tal como aconteceu nos últimos anos 
do primeiro mandato, o desempenho da edilidade, 
se não piorou, também não melhorou. Mas é um fac-
to que a maioria dos munícipes não aplaude o de-

sempenho deste edil. 
 

Inimigos internos
 
A situação de Calisto Cossa parece ainda mais 

difusa, sobretudo quando, internamente, alguns 
vereadores, PCA’s de algumas empresas do muni-
cípio, estão estrategicamente “divididos”, havendo 
uma classe tida como a mais privilegiada e bem 
próxima do edil, e outra composta por pessoas com 
sentimento de terem sido usadas e posteriormente 
descartadas. 

 Existe a sensação, no seio do partido que suporta 
Calisto Cossa, de muita insatisfação dos membros 
(camaradas), que consideram, com ou sem razão, 
que Calisto Cossa virou arrogante ou se esqueceu 
de considerar os seus pares do partido que tanto o 
ajudaram, a ele e a Frelimo, a ganharem na Matola. 

Ainda sobre este jovem edil, e mesmo que não 
seja oficial, ao longo destes anos de sua governação, 
vários protestos menos favoráveis vieram à tona, 
com sinais de mau uso de fundos da instituição, a 
polémica do edifício construído na sua era, e sobre 
o qual os comentários negativos só vieram a ser 
abafados com a vinda do PR para inaugurar a infra-
-estrutura, considerada um “monstro”.

  De resto, há uma imagem que aparenta ser boa, 
que tem que ver com o facto de, diferentemente dos 
outros seus camaradas, edis e administradores, que 
não conseguiram internamente serem eleitos para 
os quadros dos órgãos do partido, Cossa conseguiu 
passar todas as etapas com boa percentagem de vo-
tos, estando no Comité Central do partido. 

  Sabe-se igualmente que este edil fez e faz tra-
balho aturado, de várias formas, para criar bom 

Albano Carige

relacionamento a nível das hierarquias de topo do 
partido na cidade, província e a nível central.   Nes-
te contexto, perante estes poucos elementos que 
aqui avançámos, com relação a Calisto Cossa, numa 
altura em que faltam meses para o anúncio das lis-
tas dos candidatos, importa questionar se Cossa é 
ou não recandidatável? E se os partidos da oposição 
reúnem elementos para convencer o eleitorado e 
"roubarem" Matola?

 
Albano Carige, um sucessor ainda sem cunho 

próprio

Albano Carige chega ao poder na sequência da 
morte de Daviz Simango. É que, segundo a lei, em 
caso de incapacidade física ou morte, o segundo ca-
beça de lista assume o cargo de edil.

Carige trabalha em observância aos programas 
deixados por Daviz Simango em vida. Das análises 
que são feitas a nível da cidade da Beira, conclui-se 
que este dirigente ainda não exibiu a sua própria 
musculatura, sob o ponto de vista de projectos, mas 
é tido como atencioso no seguimento dos projectos 
que fazem parte do manifesto eleitoral do MDM na 
Beira.

Carige é uma figura que, enquanto vereador, 
e por diversas ocasiões, viu seu nome associado a 
supostos problemas de corrupção, que mereceram 
uma gestão contínua por parte do edil Daviz Si-
mango. Do acompanhamento feito pelo Dossiers & 
Factos, tudo indica que Carige pode ter mudado de 
postura para comportamento saudável, desde que 
passou a edil.

Sem ameaças internas

Também não encontramos casos liga-
dos à corrupção. Há vozes que falam do 
silêncio dentro do partido MDM. Ou seja, 
não há indicações visíveis de manifesta-
ções internas no “partido do galo” visando 
a indicação de um outro candidato. Aliás, 
Carige respira saúde “fresca” sob o ponto 
de vista da gestão municipal, quando o 
seu MDM e a Renamo, a nível da Assem-
bleia Municipal, se “unem” para provarem 
os instrumentos de governação.

Diferentemente das cidades de Mapu-
to e Matola, onde o partido Frelimo pare-
ce gozar de monopólio e amor dos elei-
tores, e sem encontrar muitas das vezes 
alternativa de eleição, a cidade da Beira 
é diferente: o aspecto tribal é deveras de-
terminante, até porque a urbe é predomi-
nantemente dominada pela tribo Ndau, e 
a seguir, como é óbvio, pelos Cenas.

Tal como Daviz Simango, que era Ndau, 
e que sempre residiu na Beira, o que lhe 
deu vantagem sobre Agusta Maita, que 
também é Ndau, mas que esteve fora da 
Beira por muito tempo, Albano Carige 
também é da tribo Ndau e pode estar em 
vantagem em termos de preferências do 
eleitorado em relação a qualquer candi-
dato do partido Frelimo. Como se sabe, 
este partido não tem sido aposta dos 
beirenses.

Diante dessas teorias políticas e factos 
tribais, fica a pergunta habitual: Será Al-
bano Carige canditatável ou não?

 
Manuel de Araújo e o conflito entre 

campo e cidade

A cumprir o seu terceiro mandato, o 
que por si só pode significar ser exímio 
conhecedor do território e das áreas que 
dirige num município com três ou mais 
facetas, Manuel de Araújo incidiu maior 
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parte das suas acções como 
edil para as zonas suburbanas, 
onde construiu vias de aces-
so, bibliotecas, entre outras 
infra-estruturas.

Esta tem sido uma estratégia 
melhor deste edil, até porque 
a maior parte do eleitorado da 
cidade de Quelimane encontra-
-se nestas áreas. Aliás, há quem 
diga que Manuel de Araújo 
pode ser a melhor escolha ain-
da para estas comunidades, 
que querem ver o melhoramen-
to das vias e outras infra-estru-
turas, mesmo sem saberem do 
paradeiro do edil; enquanto 
os residentes da zona urbana 
discutem de forma académica 
teorias governativas e suas es-
tratégias, e são em número re-
duzido para votar.

Ora, se bem que Araújo 
pode ser o preferido nas comu-
nidades suburbanas, o mesmo 
pode não acontecer com rela-
ção à zona cimento, onde leva 
a maior mancha. Conforme se 
diz, dirige a edilidade à distân-
cia, chegando ao extremo de, 
supostamente, de exonerar e 
nomear vereadores à distância 
e também de deixar as vias de 
acesso esburacadas, proporcio-
nar um deficiente serviço de re-
colha de resíduos no centro da 
cidade.

 
A força da etnia

Uma leitura sobre a prefe-
rência ou não de Manuel de 
Araújo pode também ser feita 
olhando para aspectos étnicos, 
que também são decisivos para aquelas bandas de 
Quelimane. Esse aspecto é favorável a Manuel de Araú-
jo, que é machuabo, aliado ao facto de, historicamente, 
revelar-se que a Frelimo não é querida em Quelimane.

Este factor interliga-se ao poder central ao nível da 
Renamo, que pode ter enormes dificuldades de indicar 
um substituto de Manuel de Araújo. Algumas vozes em 
Quelimane fazem notar que, a ser possível, por diver-
sos factores, incluindo preferenciais a nível central da 
Renamo, decidir-se pela não recondução de Araújo, 
pode ser uma decisão de risco, porque este é o único, 

até agora, que consegue contrariar, desafiar e impor-
-se à uma grande máquina chamada Frelimo, que é a 
oposição neste ponto do país.

Esta percepção de Manuel de Araújo ser estrate-
gicamente recandidatável já ecoa dentro do partido, 
apesar das divergências com a liderança, provocadas 
pela sua frontalidade. Depois destes levantamentos, 
a pergunta que não se cala é: será Manuel de Araújo 
recandidatável em Quelimane?

Na próxima edição, o exercício estender-se-á a 
mais quatro autarquias.

Azarias Azael Moiana

Seus filhos: Orquídea, Azael, Emmanuel, Alísio, 
Azarias Jr; irmãos: Ana Maria, Lídia, Salomão; Ne-
tos: Laura, Suelly, Hendrick, Calvin, Killyan; Noras, 
genro e demais familiares, cumpre informar, com 
pesar e consternação, o falecimento de seu ente-
-querido Azarias Azael Moiana, vítima de doença, 
ocorrido em Maputo, no dia 04.02.23. Mais pró-
ximos informam que o velório terá lugar no dia 
07.02.23, às 9 horas, na Capela do Hospital Central 
de Maputo, e o funeral às 14 horas, no Cemitério 
familiar,  sito na localidade de Taninga, distrito da 
Manhiça.

Paz à sua alma

Manuel de Araújo

Esta percepção de Manuel 
de Araújo ser estrategica-

mente recandidatável já ecoa 
dentro do partido, apesar das di-
vergências com a liderança, pro-
vocadas pela sua frontalidade

Necrologia
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ESCÂNDALO NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Há barulho no Tribunal Admi-
nistrativo (TA). Uma denúncia 
anónima supostamente ela-
borada por funcionários da 

instituição relata uma série de práticas 
ilícitas, que incluem manipulação de pa-
receres de auditorias para obtenção de 
benefícios pessoais, mau uso de fundos 
públicos, sobrefacturação e até mesmo 
simulação de viagens tendo em vista o 
encaixe de valores relativos às ajudas de 
custo. Jeremias Zuande, o contador ge-
ral, é o principal visado no documento 
em questão.

Há denúncias de práticas incorrectas sobre 
aquela que é, teoricamente, uma das instituições 
mais credíveis do Estado, visto tratar-se do auditor 
externo do Governo, tendo como missão fiscalizar 
o correcto uso dos dinheiros públicos. Segundo a 
longa exposição que se presume que tenha sido 
elaborada por funcionários do TA, a corte estará a 
desvirtuar a sua própria missão, elaborando pare-

ceres de auditorias em função da conveniência e 
vontade do auditado.

O documento revela que este suposto esque-
ma, descrito como “venda de auditorias”, estará a 
ser liderado por Jeremias Zuande, que exerce o 
cargo de contador geral. Segundo explicam os au-
tores da exposição, Zuande tem dado orientações 
aos seus subordinados para sonegarem “constata-
ções comprometedoras”.

Referem, a título de exemplo, que, em 2016, 
Zuande deu orientações para que fossem apaga-
dos os testes substantivos e sumários de constata-
ções de uma auditoria feita à Assembleia da Repú-
blica. Como recompensa, revela o documento, o 
contador geral seria promovido a juiz-conselheiro, 
o que acabaria por não acontecer devido à alega-
da “falta de competência”, entre outras razões.

“Esta situação de sumiço de pastas/relatórios 
preliminares não é de hoje, as auditorias ao Mi-
nistério do Trabalho, exercício de 2016, e à Secre-
taria Provincial de Sofala, exercício de 2017, não 
fugiram à regra, ou seja, não tiveram seguimento”, 
lê-se no documento, que também faz referên-
cia ao alegado escamoteamento de relatórios de 
auditorias aos projectos financiados pelo Banco 
Mundial, no âmbito de um acordo entre as duas 
instituições.

 Embaixadas e Consulados sem auditorias

Ainda no contexto das auditorias, o documento 
dá conta de alegada influência política no seio do 
TA. Uma das consequências é o facto de, supos-
tamente, as Embaixadas e Consulados não serem 
auditados há mais de 10 anos.

Para os queixosos, a situação cria “desconforto”, 
até porque, segundo afirmam, quando as Embai-
xadas e Consulados eram auditados, “constatava-
-se a inexistência de processos de despesas e des-
vios acentuados de receitas consulares”.

Outro episódio relatado no documento, e que 
mostra a suposta subserviência de Zuande aos in-
teresses políticos, tem que ver com a auditoria à 
utilização dos fundos da pandemia da Covid-19, 
que deu conta de um rombo de dois mil milhões 
de meticais. O documento faz saber que, afinal, o 
relatório enviado ao Governo não é fiel aos factos. 
O original, garantem os autores da exposição, terá 
sido “rectificado” – exercício que supostamente 
resultou na eliminação de “constatações graves” 
– durante três meses, numa das instâncias hote-
leiras de luxo da cidade de Maputo. A decisão de 
fazer tal trabalho num hotel é também alvo de 
questionamento.

“A questão que não quer calar é o porquê das 
reuniões terem decorrido no [hotel] Radisson, 
sabendo das somas avultadas que iriam ser des-
pendidas para permanência naquele local? Ainda 
que não seja o TA a pagar, se for o caso, as doações 
para Moçambique devem ser geridas de forma 
racional”.

 
Falsas viagens

O documento a que temos estado a fazer refe-
rência acusa o contador geral de simular viagens – 
preferencialmente para Gaza e Inhambane – para 
alegadamente se beneficiar, indevidamente, de 
ajudas de custos.

Só no período de 18 de Julho a 06 de Agosto 
de 2022, Zuande é acusado de ter recebido, do 
Ministério da Saúde, perto de 122 mil meticais, 
no âmbito de supervisão de equipas de auditoria 
que se encontravam na província de Inhambane. 
Terá permanecido naquela província por menos 
de sete dias, tendo depois se deslocado à África do 
Sul, revela a exposição.

“Ainda no mesmo ano, na semana de 05 a 16 de 
Dezembro de 2022, foi orquestrada uma auditoria, 
para os distritos de Matutuine, Moamba, Magude, 
Namaacha e Bilene, onde, para além dos técnicos, 
fizeram parte das listas de pagamento, os CVC`s, 
o Contador Geral e Contador Geral Adjunto, como 
de costume, alguns receberam as ajudas de cus-
tos sem terem viajado, desta vez também viajaram 
sentados nos gabinetes e dos que viajaram foi por 
um tempo inferior ao pago”, denunciam os autores 
do documento.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Denunciada venda de processos e 
desvio de fundos

Jeremias Zuande, contador geral • Continua na Pag 11
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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 juven-
tude que vê uma oportunidade à sua 
frente mas adia para depois, uma ju-
ventude que é desafiada a crescer, 
mas insiste em continuar inocente 
por medo de quebrar as suas mãos.

 É importante perceber que a re-
gra do sucesso das coisas tem a ver 
com a forma como cada um de nós 
se entrega aos desafios 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 melhores se continuar a hipote-
car os seus sonhos e viver por aquilo 
em que os outros lhe viciam/acostu-
mam a ser. Ser um ser humano dife-
rente, indescritível, corajoso, capaz 
de fazer coisas darem certo, deman-
da a capacidade de saber tomar as 
decisões, porque cada decisão fa-
lhada e tomada de forma apressa-
da pode arruinar uma muralha de 
sonhos.

 É complicado quando olhamos 
para as ruas, semáforos, e vemos jo-
vens com tanta força ainda por ser 
explorada mendigando, derrotados, 
enfraquecidos pelo medo de supe-
rarem as suas metas. Esse é o medo 
que lhe vai condicionar na forma e 
no momento em que você vai con-
quistar as suas medalhas da vida.

 Falar do legado de uma juventu-
de indecisa significa falar de uma 
juventude que não se permite fazer, 
uma juventude que não permite que 
a dor signifique a realização de gran-
des ganhos, uma juventude que não 
sabe se assimilar às condições que a 
vida lhe impõe, uma juventude que 
não sabe confrontar as dificulda-
des, uma juventude que dificilmen-

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

 Certamente que nem sempre é 
motivação que falta à juventude. Os 
jovens não estão obcecados com o 
sucesso, não estão ávidos pelo mo-
mento 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 mun-
do 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 juventude que não con-
segue identificar a sua luta, o motivo 
de acordar cedo, o motivo de querer 
ser mais, por isso, nunca encontra 
uma forma de superar e arquitec-
tar uma nova manobra rumo às suas 
realizações. 

É importante perceber que esta-
mos numa juventude com uma men-
te programada a temer obstáculos, 
jovens que não investem por medo 
de falhar. Não há vitórias sem ne-
nhuma perda. Em cada conquista, há 
sempre um pouco que se perde no 
decorrer da luta/persistência.

Você vive num emprego que lhe 
aprisiona porque acredita que não 
tem saída, mesmo vendo a porta da 
liberdade à sua frente. Tudo porque 
olha para a sua vida e vê como se 
tudo estivesse quebrado, falido, des-
conectado e despedaçado. Quando 
acreditar que está derrotado, então, 
aí desistirá de criar a sua própria 
marca e se acostumarás a ser um 
jovem que faz cópias, que faz répli-
cas e nunca consegue mostrar a sua 
originalidade.

É preciso parar com o seguidismo 
(fazer o que os outros fazem, porque 
os outros fazem), parar de “esco-
var”, para poder investir em tudo o 
que tem – para poder ser mais, para 
poder estudar as suas habilidades e 
manipular os seus medos para maxi-

mizar o seu potencial.
Não há legado gratificante que se 

pode esperar de uma juventude in-
decisa sobre aquilo que quer ser, so-
bre como e em que momento sonhar 
em ser mais. O que se pode esperar 
desta juventude é uma colmeia de 
gente que espera ser estudada para 
se perceber o porquê de os seres hu-
manos não serem capazes de reali-
zar seus sonhos e perspectivarem 
um novo ângulo de vida.

A nossa vida é o que nós esperamos 
dela. Então, se você se sente descon-
fortável, é preciso quebrar a descul-
pa de que não foi feito para vencer. 
Claro que você foi feito para vencer, 
mas, para tal, precisa de olhar ao seu 
redor e encontrar os ingredientes 
certos para terminar a sua fórmula 
do sucesso.

 Às vezes, é preciso ser um estra-
nho, distante da multidão, para po-
der criar um pensamento original. 
Muitas vezes, só criamos medos que 
só atrasam nossos planos, mas tais 
medos são de preguiça, de uma ju-
ventude indecisa, uma juventude 
que ainda não percebeu que o tempo 
de desejar já passou, porque esta-
mos agora numa fase de fazer/alcan-
çar e realizar os nossos sonhos. 

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

A regra da vitória é ter a capacida-
de de ver o futuro antes dele aconte-
cer, 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. Invis-
ta no seu potencial e seja vencedor.

A indecisão da juventude

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson



SEGUNDA-FEIRA06 de Fevereiro de 20238 DOSSIERS & FACTOSOPINIÃO

O primeiro artigo deste ano, neste jor-
nal de referência nacional, vai dedicado a 
um grupo de mulheres anônimas que lu-
tam para vencer a Endometriose. São tan-
tas mulheres que lutam todos dias para 
ver-se livre das dores e sintomas desta afec-
ção inflamatória provocada por células do 
endométrio, em todo mundo. 

Em Moçambique desconhece-se a taxa 
de mulheres com  problemas de Endome-
triose, principalmente no meio rural, as-
sim como não se conhece dados realísticos 
das mulheres que vivem nas cidades e que 
enfrentam este problema crônico de saúde, 
que afecta profundamente o sistema repro-
dutor feminino.  Note-se, porém, que, por 
falta de conhecimento desta doença, vários 
enfermeiros e técnicos de saúde prescre-
vem medicação inadequada que acaba por 
deteriorar cada vez mais o estado de saú-
de das pacientes. Ora, olhando para outro 
lado da moeda, poucas são as mulheres em 
Moçambique que têm acompanhamento 
de um médico  especialista.  

É importante dar a conhecer e com-
preender às pessoas o que é endometriose 
e seus sintomas, causas e consequências, 
assim como os efeitos que podem advir 
do seu não tratamento.  Embora seja uma 
doença crônica na maioria dos casos, tem 
a tendência a trazer um mal-estar e desen-
tendimentos nos lares, local de trabalho 
ou na sociedade que cada mulher que sofre 
deste problema está inserida.  

Relatos e depoimentos de várias mulhe-
res que se sentem fustigadas, amaldiçoa-
das, e com o útero envenenado por uma 
porção de células que, em vez de serem 
expelidas, migram no sentido oposto e 
caem nos ovários ou na cavidade abdomi-
nal, onde voltam a multiplicar-se e sangrar 
como espinhas saindo do útero é aterro-
rizador. É triste e angustiante ouvir sobre 
as noites perdidas, dias e meses de dores 
imparáveis. 

Esta mulheres que lutam todos dias 
para ultrapassar as barreiras da infertili-
dade, buscam coragem para enfrentar o 
sofrimento e ganhar segurança sem se dei-
xar afundar nas profundezas da depressão. 

É forte o julgamento que algumas delas 

recebem da sociedade ou dos seus parcei-
ros por não poder conceber (engravidar) 
ou dificuldade de manter relações sexuais, 
abortos espontâneos, perda de apetite e 
peso, eleva a dor, e põe em causa a perca 
de uma relação saudável e conjugalmente 
equilibrada. 

Embora as causas ainda não estejam 
bem estabelecidas durante 7 meses venho 
estudando comportamentos e processos de 
intervenção medica em pacientes Moçam-
bicanas, através de relatos das mesmas e de 
grupos de whatssap de aconselhamentos e 
encorajamentos, que tem funcionado mais 
como uma espécie de grupos de reabilita-
ção emocional (psicológica).  Denota-se 
um grande grupo de mulheres a conse-
guir identificar novos sintomas, em meio 
a várias falhas medicas incluindo teste de 
novos diagnósticos pela incapacidade de 
se solucionar o problema pelos médicos 
especializados.

O que é Endometriose e quais são as 2 
prováveis causas comprovadas? 

é uma afecção (uma modificação no 
funcionamento normal do organismo) 
inflamatória provocada por células do en-
dométrio, assim define-se o endometrio 
como uma mucosa que reveste a parede 
interna do útero, sensível às alterações do 
ciclo menstrual, e onde o óvulo depois de 
fertilizado se implanta. Normalmente tem 
havido 2 causas para o problema uma das 
hipóteses é que parte do sangue reflua atra-
vés das tubas uterinas durante a menstrua-
ção e se deposite em outros órgãos. Outra 
hipótese é que a causa seja genética e esteja 
relacionada com possíveis deficiências do 
sistema imunológico.

Quando os sintomas aparecem os mais 
frequentes que me foi revelado e que tem 
sido comum em geral são: Cólica mens-
trual (dismenorreia) que, com a evolução 
da doença, aumenta de intensidade e pode 
incapacitar as mulheres de exercerem suas 
atividades habituais, dor durante as rela-
ções sexuais, dor e sangramento intestinais 
e urinários durante a menstruação, Inferti-
lidade, inchaço e aquecimento das pernas, 
inchaço da barriga, dores nas articulações 
e na bexiga.

 Todavia, a endometriose por ser doen-
ça crônica ela só regride espontaneamente 
com a menopausa, em razão da queda na 
produção dos hormônios femininos.

Porque dar a conhecer a sociedade e 
fundamental para evitar mal maiores, 
hora vejamos: recentemente quando leva-
va a cabo esta pesquisa foi acompanhado 
nas redes sociais a imagem de uma freira 
da igreja Católica, aparentemente gravida 
ou o que, parece gravida que terá virali-
zado, cético e por compreender que pode-
ria se tratar de uma mulher sofrendo de 
alguma enfermidade pelas  caraterísticas 
físicas e a natureza da barriga, pela idade 
aparente notabilizava-se que é uma mu-
lher a caminho da menopausa, com perto 
dos 52 anos, sendo que a falta de entendi-
mento da natureza da inflamação da bar-
riga levaria várias pessoas a interpretar 
que se trata de gravidez de 6 a 7 meses, o 
que  na  verdade é um dos problemas cau-
sados pela Endometriose, o ( inchaço da 
barriga), todavia, a freira continua sendo 
alvo de Memes e gozos nas redes sociais e 
espanto na rua. 

A mulheres mais jovens podem valer-
-se de medicamentos que suspendem a 
menstruação: a pílula anticoncepcional 
tomada sem intervalos, lesões maiores de 
endometriose, em geral, devem ser retira-
das cirurgicamente. Quando a mulher já 
teve os filhos que desejava, a remoção dos 
ovários e do útero pode ser uma alternati-
va de tratamento. 

A sociedade deve velar por estas mu-
lheres, ajudando a auto superar os diver-
sos desafios, e é responsabilidade de todos 
nós, fortalecer o estado de espírito destas 
mulheres, capacitar a sociedade e as co-
munidades rurais sobre este problema 
para combater o estigma. Visto que uma 
mulher estéril é culturalmente uma mu-
lher não bem vinda em uma família que 
quer ter netos, sobrinho e.t.c não sendo 
bem vista dentro da sua família e com 
julgamentos pela sociedade, este lado an-
tropológico faz com que haja julgamentos 
de feitiçaria, perseguição e maldição. To-
davia derivado de mau entendimento das 
consequências desta doença.   

Uma homenagem às mulheres valentes com 
Endometriose

 Nobre Rassul
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Combate ao HIV e SIDA: urge a inclusão das 
pessoas com deficiência

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

O HIV e SIDA em Moçambique con-
tinua a ser um dos mais sérios proble-
mas no sector de saúde. De acordo com 
os dados do último relatório sobre a 
prevalência, cerca de 13.5 % da popu-
lação vive infectada por esta doença. 
Neste universo, a maior preocupação 
centra-se nos jovens em grandes cida-
des, com indicadores a demonstrarem 
que cresceu o nível de contaminação e 
infecção do HIV no seio da comuni-
dade jovem. Maputo é a cidade mais 
afectada.

O combate ao HIV e SIDA é fei-
to com recurso a vários métodos de 
resposta, sendo que, através de coo-
peração multilateral, agências e or-
ganizações não governamentais estão 
envolvidas na adopção de estratégias 
necessárias. O Fundo Global é um des-
tes esforços. A cada dois anos, permite 
que países desenvolvam estratégias de 
combate a estas três doenças (malária, 
tuberculose e HIV), cabendo a este or-
ganismo o financiamento necessário.

Nestes esforços, Moçambique não 
é excepção. Decorre em todo o país o 
processo de consulta pública para a 
determinação de prioridades no con-
cernente ao combate a estas três doen-
ças no período 2024-2026. O processo 
de consulta, denominado “diálogo na-
cional”, faz parte da abordagem de boa 
governação e transparência, critério 
este definido pelo Fundo Global por 
forma a se obter uma resposta basea-
da nas aspirações de grupos e pessoas 
que sentem o impacto directo destas 
doenças. Foi no decorrer destes diálo-
gos que pessoas com deficiência, mais 
uma vez, chamaram atenção para que 
se desenvolvesse uma estratégia nacio-
nal virada para as necessidades deste 
grupo social.

Aliás, e seguindo os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 2030, 
a orientação global é assegurar que, no 
cumprimento das metas definidas em 

cada área vital de desenvolvimento, o 
que inclui também o sector da saúde, 
“ninguém deve ficar de fora”.   Mais 
ainda, de acordo com a Agência das 
Nações Unidas para o SIDA (UNAI-
DS), a combinação da resposta às três 
doenças, como abordagem jamais será 
alcançada enquanto a resposta de pre-
terir alguns grupos cujo peso do HIV 
é notável no seu dia-a-dia.  

Estes esforços, infelizmente, não 
respondem cabalmente às necessida-
des das pessoas com deficiência, dei-
xando espaço para que o estigma e a 
discriminação imperem nos serviços 
de saúde, elevando a marginalização 
e negação a um dos direitos funda-
mentais, que é o direito à saúde. As 
pessoas com deficiência apontam para 
uma série de barreiras, desde o aces-
so às unidades de saúde, por conta de 
barreiras físicas, à fraca capacidade 
de atendimento por conta de dificul-
dades de comunicação em língua de 
sinais. Mencione-se também a falta de 
conhecimento sobre métodos e estra-
tégias de atendimento às pessoas com 
deficiência na sua diversidade, a falta 
de participação nos Comités de Saúde, 
fóruns de tomada de decisão, a inca-
pacidade para mobilizar e ter acesso 
aos fundos que dinamizam activida-
des de grupos e organizações de pes-
soas com deficiência, o pouco engaja-
mento das organizações da sociedade 
civil na implementação de abordagens 
que incluem as pessoas com deficiên-
cia na comunidade e, por fim, a con-
tínua invisibilidade dos esforços ten-
dentes a melhorar a vida deste grupo 
social, por não assegurar a implemen-
tação de abordagem simples de inclu-
são, como a que considera questões de 
idade, sexo e deficiência em todos os 
processo de recolha, análise e sistema-
tização de dados vs respostas baseadas 
em evidências.  

Nestes diálogos, as pessoas com de-

ficiência não reclamam apenas. Tam-
bém produzem recomendações que, ao 
serem cumpridas, podem levar a que 
se pense que, no período 2024-2026, 
a implementação da nova estratégia 
de Fundo Global no país, em resposta 
às três doenças, será uma verdadeira 
revolução na abordagem, dando pri-
mazia à inclusão das pessoas com de-
ficiência no combate às três doenças.

Aos consultores do processo, às 
pessoas com deficiência indicam es-
tratégias tais como: Fortalecimento 
de sistemas de saúde (incluir procedi-
mentos obrigatórios que recomendam 
a produção de materiais de informa-
ção, educação e comunicação inclu-
sivos; por exemplo: braille, língua de 
sinais, audiovisual); a introdução de 
três indicadores de evidência no aten-
dimento às pessoas com deficiência, 
tendo como base a reformulação de 
instrumentos de recolha de dados do 
utente (idade, género e deficiência); 
incluir na formação e capacitação 
em trabalho dos provedores de saúde 
programas básicos sobre direitos das 
pessoas com deficiência, focalizando 
aspectos de comunicação em língua 
de sinais, grafia à braile, humaniza-
ção dos serviços de saúde, reconhe-
cimento no campo de fortalecimento 
de sistema de saúde da necessidade de 
remoção de barreiras arquitectónicas 
nas unidades sanitárias, socorrendo-
-se do decreto 53/2008. (Decreto so-
bre Acessibilidade nas Instituições 
Públicas)

Com estas acções, as pessoas com 
deficiência acreditam numa estra-
tégia nacional de resposta às três 
doenças mais inclusivas e que abram 
espaço para não só aprofundar o in-
vestimento para a população-chave, 
como também para outros grupos em 
situação de vulnerabilidade, tal como 
é a situação da rapariga e da mulher 
com deficiência.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Malandra usou homens para viver na 
Europa

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Muitos dos meus estimados lei-
tores e acompanhantes assíduos 
desta rubrica, aquando da leitura 
da edição passada,  foram exigin-
do a continuação das histórias de 
vida dos dois personagens, Zunguza 
e Thakwera, querendo saber o que 
terá acontecido de seguida com eles.

Infelizmente, para evitar deixar 
mais pistas e provavelmente expor 
os personagens, permitam que não 
dê sequência à narrativa do que é 
que aconteceu depois com cada um 
deles,  sob pena de facilmente serem 
descobertos.

Entretanto, para esta edição, va-
mos falar de uma outra história pro-
tagonizada na vida por uma mulher 
mestiça, linda demais, que usou a 
beleza e o seu "pumpumpu" para al-
drabar homens e viajar, até escalar 
Alemanha e, por fim, Itália, saindo 
da Mafalala.

Malandra é o nome fictício que 
prefiro atribuir à personagem prin-
cipal da história desta edição. Filha 
de pais mestiços, nasceu e cresceu 
no bairro da Mafalala, na cidade de 
Maputo. Seu pai é mecânico de pro-
fissão e a mãe é doméstica e conhe-
cida por vender doces e salgados. 
Ambos perderam o controlo da filha 
quando esta tinha apenas 14 anos de 
idade.

Malandra tão cedo, frequentou 
os bares e discotecas das cidades de 
Maputo e Matola, envolvia-se em 
actos sexuais com indivíduos mais 
crescidos que ela, sem vergonha de, 
pelas manhãs, quando regressasse à 
casa, vindo das parôdias, chegasse e 
beijasse homens da idade do seu pai 
ou, em outras ocasiões, da idade do 

avô dela.
Foi sempre assim até que, aos 27 

anos de idade, acabou alcançando o 
seu maior sonho sobre o qual sempre 
comentava com amigas, que era es-
calar europa e por lá fixar residência. 

Para atingir os seus sonhos, teve 
que aparecer  um homem azarado, 
distraído e precipitado. A vítima da 
Malandra é natural da província da 
Zambézia, de altura baixa e magri-
nho, a quem atribuo o nome fictício 
de Chipumbureta.

Repare, estimado leitor, que Chi-
pumbureta trabalha e reside na Ale-
manha há mais de 30 anos e veio 
conhecer Malandra num dos res-
taurantes de Maputo quando por cá 
passou em gozo de férias. Malandra, 
uma tipa verdadeiramente linda, 
com ancas bem compostas, alta, mu-
lher de fazer babar muitos homens, 
aceitou o pedido de Chipumbureta 
de juntos namorarem.

A princípio, Malandra aceitou o 
namoro porque se apercebeu que ali 
o seu pretendente drenava moeda es-
trangeira,  em particular, euros, mas, 
mais tarde, veio a se aperceber que 
Chipumbureta podia levá-la para 
Alemanha, um dos países onde sem-
pre equacionou poder residir um dia.

Chipumbureta tinha apenas mais 
uma semana em Maputo porque as 
férias já estavam no fim. Combinou 
com a sua nova namorada que, che-
gado à Alemanha, iria tratar do ex-
pediente para o casamento. De fac-
to, atrapalhado que era, talvez com 
a pressa de ter aquela  peça, mulher 
completa bem ao lado dele, tratou 
de, num espaço de seis meses, enviar 
procuração para os seus irmãos ofi-

cializarem o casamento com ela.
Assim aconteceu e depois a pressa 

de viajar para estar ao lado dele na 
Alemanha era constante por parte da 
Malandra. Foi assim, que em jeito de 
resposta à sua já esposa, Chipumbu-
reta iniciou com o processo da lega-
lização da documentação para que a 
sua recém-esposa viajasse à Alema-
nha. Foi também necessário que ele 
pedisse uma dispensa de duas sema-
nas no serviço para vir a Maputo, a 
fim de buscar a sua linda e invejável 
esposa.

Ora, isso aconteceu, mas repare 
que, mal chegou Chipumbureta, Ma-
landra inventou estar com proble-
mas do útero e que não podia man-
ter relações sexuais durante um certo 
período de tempo.

Chegou o dia da viagem, com o 
voo Maputo-Lisboa, para depois ru-
marem à Berlim. Eis que, chegados 
à Lisboa, tiveram dois dias de pas-
seio por aquela cidade mas, ela toda 
à rasca querendo já se desfazer do 
seu esposo e ficar na tuga, o que não 
aconteceu porque as amigas, que ela 
contactou e que residem em Portu-
gal, não se predispuseram a recebé-la 
para viver com ela ilegalmente.

Saiba, estimado leitor, na próxima 
edição, quanto tempo Malandra fi-
cou na Alemanha com o seu esposo 
Chipumbureta, e perceba quantos la-
res e amizades ela destruiu por se en-
volver com homens em curto espaço 
de tempo e como é que ela fez isso. 
Mas, o final é ela já a residir na Itália, 
porque se casou com um diplomata 
italiano, que é o seu actual pedaço. 
Não deixe de conhecer os vergonho-
sos factos na nossa próxima edição.
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Num quadro que detalha os contornos desta 
operação, os queixosos até fazem observações. In-
dicam, por exemplo, que nos dias 5 e 6 de Dezem-
bro (período em que já decorria a suposta audi-
toria), o contador geral esteve nas instalações do 
TA, na cidade de Maputo, tendo, inclusivamente, 
assinado documentos. A taxa diária era, segundo 
a fonte, 6000 meticais, o que vale dizer que Jere-
mias Zuande e seus pares terão encaixado, cada, 
66 mil meticais.

“De 2021 a 2022, foi pago a Jeremias Zuande 
subsídio de ajudas de custo, em supostas desloca-
ções por via terrestre, no montante de 393.000,00 
MT, sem ter viajado”, revela o documento.

 
Nepotismo e amiguismos

No seio do TA, também há relatos de prática de 
nepotismo, supostamente promovida por alguns 
detentores de cargos de direcção e chefia, com 
destaque, uma vez mais, para Jeremias Zuan-
de. A Contadoria de Contas e Auditorias (CCA) é 
descrita como aquela que abriga, naquilo a que 
os queixosos chamam “sala de elite”, profissionais 
que, supostamente, ascendem via nepotismo.

Um dos nomes citados no documento é o de 
Clésia Zuande, suposta sobrinha do contador 
geral. De resto, o enquadramento desta mulher 
na carreira de “Analista de Controlo Externo” ge-
rou alguma perplexidade, alegadamente por ter 
acontecido em tempo recorde, o que, segundo 
dá a entender o documento, não é normal na 
instituição.

“Por que é que quando a Clésia Zuande, Ar-
gentina Muchute e Tânia Churrane terminaram as 
licenciaturas foram imediatamente enquadradas 

Edifício do TA – cidade de Maputo

na carreira de Analistas de Controlo Externo, mas 
houve na CCA um grupo de funcionários que fica-
ram anos e anos na carreira de N1, alegadamente 
por falta de vagas no quadro, que só conseguiram 
depois de um abaixo-assinado, feito contra a di-
recção? Há que dizer que os mesmos são sortu-
dos, ou mera coincidência”, indagam.

Os autores da exposição, que também fazem 
uma radiografia dos vários sectores do TA, termi-
nam pedindo à presidente do TA para nomear di-
rigentes “exemplares”.

Dossiers & Factos tentou, sem sucesso, contac-
tar Jeremias Zuande, sobre quem recai a maioria 
das acusações que constam do documento.

CEO da Total constata melhorias de segurança

O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, no último sábado, 
04 de Fevereiro, em Pemba, ca-
pital da província de Cabo Del-

gado, reuniu-se com o Presidente do Con-
selho Executivo (CEO) da Total Energies, 
Patrick Pouyanné, com quem discutiu as-
suntos relacionados ao Projecto Mozambi-
que LNG, a ser desenvolvido na Área 1 da 
Bacia do Rovuma, incluindo a situação hu-
manitária e de segurança na Província de 
Cabo Delgado.

Patrick Pouyanné visitou a zona industrial de Afun-
gi, a aldeia de reassentamento de Quitunda, as vilas 
de Palma e Mocímboa da Praia, tendo, no fim da visita, 
informado ao Chefe de Estado que a situação na pro-
víncia de Cabo Delgado melhorou significativamen-
te, como resultado da acção das Forças de Defesa e 
Segurança de Moçambique, que têm contado com o 
apoio das forças da SAMIM e do Ruanda.

No encontro, o Presidente da República e o CEO 
da Total reconheceram que o regresso da população 
à vida normal, bem como o restabelecimento gradual 
dos serviços públicos, estão a decorrer a bom ritmo.

Na ocasião, Pouyanne informou ao Chefe de Es-

Encontro aumenta expectativas sobre o retorno da Total

Texto: Dossiers & FactosD&F

tado a sobre a contratação de um especialista para 
aconselhamento sobre a situação humanitária naque-
le ponto do país.

A multinacional francesa lidera em Palma o projec-
to Mozambique LNG, o primeiro projecto a ser desen-

volvido em terra, e que inclui o desenvolvimento dos 
Campos Golfinho e Atum, localizados na Área 1, no 
mar, e a construção de duas plataformas de liquefac-
ção, com capacidade total de 13.1 Milhões de tonela-
das por ano.

EM CABO DELGADO

• Continuação da pag 6
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 Famílias inteiras na extracção da pedra

Era suposto que tais crianças não estivessem na 
mina a arriscar as suas vidas. Em vez disso, deviam 
estar na escola, até para que, no futuro, pudessem, 
conscientemente, fazer as suas escolhas. Mas quis 
que o destino elas nascessem em famílias sem con-

dições financeiras, o que faz com 
que alguns sonhos sejam esque-
cidos. Neste momento, a grande 
preocupação é obter algum valor 
que possa ajudar a suprir algumas 
necessidades em casa.

Nossa equipa de reportagem 
soube que boa parte das crianças 
que exercem a actividade minei-
ra vêm acompanhadas pelas suas 
mães. A seca, causada pela escas-
sez da chuva, fez com que elas 
abandonassem a agricultura e se 
dedicassem à actividade de extrac-
ção da pedra. Reconhecem que o 
trabalho é muito pesado e não é 
aconselhável para crianças.

Com apenas 12 anos de idade, 
e com o martelo nas mãos, Zumai-
na Pedro tenta partir as pedras. 
Deve acumular a maior quantida-
de possível para poder vender e 
conseguir dinheiro para ajudar no 
sustento da família. Ela frequenta 
a 7ª classe numa das escolas que 
dista cerca de 10 km da sua casa. 
Conta que, diariamente, a sua ro-
tina tem sido a mesma: acordar 
muito cedo e juntar-se ao grupo 
das mulheres que também têm a 

pedra como sua fonte de renda.

Crianças trocam sonhos pelo trabalho 
infantil
No distrito de Inhassoro, norte da 

província de Inhambane, cresce 
o número de pais que submetem 
os seus filhos ao trabalho infantil 

como forma de garantir sustento. Os mes-
mos alegam que tal se deve à falta de con-
dições financeiras, aliada à falta de escolas 
para que os menores possam prosseguir 
com os estudos. Os povoados de Vulanja-
ne e Nhagondzo, por exemplo, continuam 
sem escola de nível secundário. Ou seja, o 
ensino vai apenas até 7ª classe, o que tem 
contribuindo também para a ocorrência 
de casos de uniões prematuras e forçadas.

Falta de condições, derivada da pobreza, é o 
principal desafio que a maioria das famílias que vi-
vem no distrito de Inhassoro, concretamente no po-
voado de Vulanjane, enfrentam. Como consequên-
cia, alguns pais acabam por obrigar as suas filhas 
menores de idade a irem ao lar, sendo que os do 
sexo masculino são submissos ao trabalho infantil.

O povoado de Vulanjane localiza-se há mais de 
16 km da vila-sede do distrito de Inhassoro. Na re-
gião, há uma zona onde se extrai a pedra que é usa-
da nas grandes construções de edifícios. A presen-
ça de crianças e mulheres grávidas empunhando 
martelo, com o objectivo de extrair aquele recurso, 
é comum.

É um trabalho que, para além de ser ilegal, é muito 
arriscado. É que elas – mulheres e crianças – traba-
lham em condições precárias. Não usam equipamen-
tos de segurança, como luvas, botas e capacete, o que 
significa que qualquer falha pode ser fatal. Aliás, nas 
mãos destas “flores que nunca murcham” estão pa-
tentes marcas de ferimentos contraídos no trabalho.

Estes dois meninos já não vão à escola

Mesmo grávida, mulher "parte pedra" na mina

EFEITOS DA POBREZA EM INHASSORO

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F
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Porque queremos dinheiro, acabamos aceitando o 
preço dele”, desabafa a mulher, que abandonou a 
agricultura devido à seca.

 
Acidentes envolvendo trabalhadores

Na pedreira, o perigo é real. Nossas fontes reve-
lam que há colegas seus que quase perderam par-
te dos seus membros superiores em consequência 
de acidentes de trabalho. Ana Mutacua trabalha na 
pedreira de Vulanjane há mais de cinco anos. Ainda 
guarda na sua mente algumas memórias de alguns 
colegas que quase morriam soterrados no interior 
de uma cova enquanto trabalhavam. Outros que-
braram dedos e pernas com martelo e picareta. Para 
piorar, não tiveram o pronto-socorro porque o cen-
tro de saúde fica muito distante.

"Aqui não há quem não teve acidente. Mesmo eu 
que estou a falar já me bati várias vezes com marte-
lo. Noutros casos a situação foi grave. No lugar de 
partirem a pedra, quebraram os dedos e tiveram 
que amputá-los no hospital, porque não tinham 
proveito. Esses acidentes acontecem porque não 
temos equipamentos de segurança. Se o Governo 
nos pudesse ajudar, ficaríamos muito felizes".

Raparigas tratadas como produtos
Na mesma região, raparigas menores de 18 anos 

de idade são, na sua maioria, usadas como produ-
tos que servem para pagar as dívidas contraídas 
pelos seus pais. Elas são submissas às uniões força-
das, casando-se com homens muito mais velhos e 
bem-sucedidos. Muitas vezes, têm sido homens ca-
sados e que têm mais de duas esposas, ou mesmo 
curandeiros.

Mircia da Glória é disso exemplo. Tem apenas 14 
anos de idade e, por várias vezes, foi vítima de alicia-
mento para casamento. Seus pais tentaram vendê-
-la a vários homens mais velhos e que trabalham na 
África do Sul. Só não deu certo porque ela se recu-
sou. Foi uma decisão que lhe custou o direito de ir 
à escola e agora ela se dedica à extracção de pedra.

A actividade, refira-se, é ilegal e ameaça o futu-
ro das crianças. As autoridades governamentais, no 
distrito de Inhassoro, prometem pronunciar-se so-
bre o caso oportunamente.

"Estou aqui a trabalhar para conseguir ter dinhei-
ro para comprar cadernos, uniforme e comida para 
comermos em casa. Sei que eu não devia estar aqui, 
mas se eu não vier, na minha casa não haverá comi-
da, seremos obrigados a dormir com fome e não terei 
dinheiro para pegar o chapa ir à escola", conta a me-
nina, que vai à escola no período da tarde.

A história da menina Zumaina causa comoção. 
Em pleno início do ano lectivo escolar, ela é obrigada 
a dividir-se entre a escola e o trabalho para conseguir 
dinheiro para comprar material escolar. Afirma que 
nunca pensou em desistir de ir à escola, e sonha em 
ser uma professora.

Na mesma pedreira, encontramos João Vilanculos 
e Pedro José, de 10 e 12 anos de idade, respectiva-
mente. São amigos e também praticam a mesma ac-
tividade. Ao contrário da Zumaina, eles não tiveram 
a sorte de continuarem com os seus estudos. Já lá se 
vão mais de 4 anos desde que avançaram para a pe-
dreira, movidos pela fome.

"Queremos estar na escola, mas não temos con-
dições. Nossos pais não têm dinheiro para comprar 
material escolar, porque eles não trabalham, e nos 
sentimos na obrigação de ajudá-los. Primeiro anda-
mos nos quintais à procura de emprego, mas não 
conseguimos, é por isso que viemos parar neste lu-
gar, aqui conseguimos dinheiro para comprar comi-
da", relatam.

Cliente determina o preço da pedra

A pedra que ali é extraída é muito acessível. Uma 
lata de pedra fina de 20 litros, por exemplo, é vendida 
ao preço de 25 meticais e, se for pedra grossa, o valor 
cai para 20 meticais. Mesmo assim, os compradores 
reclamam e marcam o seu preço.

Aneta Salomão tem 38 anos de idade. Está grá-
vida e aguarda pela chegada do seu 6º filho. Encon-
tramo-la a extrair pedra. Apesar da situação em que 
ela se encontra, ainda mostra força suficiente e, com 

o martelo nas mãos, parte as pedras. O seu esposo é 
pescador e cada um tenta ganhar a vida do seu jei-
to. Reconhece que o trabalho é muito difícil e pouco 
compensa.

"Estou neste lugar por falta de alternativa. Esta ac-
tividade não é rentável. Está a imaginar o esforço que 
nós fazemos para acumular esta pedra e, de repente, o 
cliente chegar e reclamar sobre o preço. Por exemplo, 
para uma lata de pedra fina de 20 litros, que vende-
mos por 25 meticais, o cliente quer pagar 15 meticais. 

A famílias inteiras nesta actividade

Actividade coloca crianças em constante perigo
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mentos submetidos ao INSS.

A satisfação foi manifestada recen-
temente à Delegação Provincial do 
INSS de Sofala, que promoveu um 
encontro com 42 trabalhadores da 

Néctar Mozambique, localizada no Porto da 
Beira, com o objectivo de sensibilizá-los so-
bre diversas matérias de Segurança Social 
Obrigatória.

No encontro, o INSS instou os trabalhadores a recorre-
rem à plataforma M-Contribuição para acederem à situa-
ção contributiva e serviços prestados pelo INSS, sem preci-
sarem de se deslocar aos balcões físicos.

Por seu turno, os Trabalhadores da Néctar Mozambi-
que, uma empresa do ramo portuário, da cidade da Beira, 
província de Sofala, revelaram estar satisfeitos com a pla-
taforma M-Contribuição (Minha Contribuição, Meu Benefí-
cio), uma vez que os possibilita controlar a situação contri-
butiva no Sistema de Segurança Social sem se deslocarem 
aos serviços do INSS, a qualquer hora e lugar, de forma rá-
pida, eficaz e segura, através de meios electrónicos de co-
municação, nomeadamente, computador, Ipad e telefone.

A plataforma M-Contribuição foi lançada no país no 
ano de 2017, pelo Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi. A ferramenta permite ainda aos beneficiários elabo- rar e fazer o acompanhamento dos diversos requeri-

Texto de CortesiaD&F

Pensionistas recebem 
kits do INSS

Trabalhadores da Néctar satisfeitos com 
M-Contribuição

35 Pensionistas do Sistema de 
Segurança Social, residentes em 
diferentes áreas da província de 
Manica, foram beneficiários de 

kits constituídos por colchões e cober-
tores, no âmbito do Programa de Acção 
Sanitária e Social.

Os kits foram entregues pela delegada 
provincial do INSS de Manica, Flôr Bela da 
Conceição Lourenço Chibique, e o acto foi 
testemunhado por membros de governos 
distritais e líderes comunitários.

Dos beneficiários, 12 são da cidade de 
Chimoio e os restantes de vários distritos, 
nomeadamente Mossurize (6), Barué (5), 
Gondola (5), Manica, concretamente no 
posto administrativo de Messica (5) e Ma-
chaze (2).

  De realçar que, durante o ano de 2022, 
a delegação provincial do INSS realizou 
várias actividades integradas no âmbito 
do Programa de Acção Sanitária e Social, 
com destaque para a oferta de duas casas a 
pensionistas, construídas de raiz nos distri-
tos de Manica e cidade de Chimoio, reabi-
litação de residências de pensionistas que 
sofreram com os ciclones Idai e Kenneth 
nos distritos de Vanduzi e Mossurize, uma 
bengala branca e muleta a igual número de 
pensionistas.

Trabalhadores da Néctar Mozambique

Pensionistas acompanhados dos seus Kits

Texto: CortesiaD&F

MANICA

INSS
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APESAR DA REDUÇÃO DO IVA

No âmbito do Pacote de Medidas de 
Aceleração Económica, o gover-
no de Moçambique decidiu, em 
Agosto do ano passado, reduzir o 

Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA), de 
17% para 16%. Esperava-se que a medida 
resultasse na redução dos preços, sobretu-
do dos produtos básicos, aliviando desta 
forma o bolso do cidadão, o que não tem 
estado a acontecer. Dados do Instituto Na-
cional de Estatística (INE) mostram que os 
preços têm estado a subir.

Parece estar a ter pouco impacto a redução do IVA 
em 1% (de 17% para 16%), anunciada no ano passa-
do, no contexto do Pacote de Medidas de Aceleração 
Económica. Ao contrário do que se pesrpectivava, os 
preços dos produtos não têm estado a baixar. De acor-
do com o INE, “os dados recolhidos em Dezembro, nas 
cidades de Maputo, Beira, Nampula, Quelimane, Tete, 
Chimoio, Xai-xai e província de Inhambane, quando 
comparados com os do mês anterior, indicam que o 
País registou uma inflação na ordem de 1,35%”.

A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas 
foi, segundo a instituição, a que mais contribuiu, ao re-
gistar uma variação mensal com cerca de 1,22 pontos 
percentuais (pp) positivos.

“Analisando a variação mensal por produto, é de 
destacar o aumento dos preços do tomate (10,0%), do 
coco (14,7%), da cebola (13,0%), do carapau (2,9%), do 
milho em grão (6,4%), da galinha viva (4,2%) e do peixe 
fresco (1,8%). Estes contribuíram no total da variação 
mensal com cerca de 0,89pp positivos. No entanto, al-

guns produtos com destaque para o limão (16,6%), o 
óleo alimentar (0,5%), o gás butano em botija (3,5%), 
os cremes amaciadores e gel para cabelo (2,1%), o 
ananás (27,8%), o sabão em barra (0,5%) e o Inhame 
(7,1%), contrariaram a tendência de aumento de pre-
ços, ao contribuírem com cerca de 0,66pp negativos 

no total da variação mensal”, lê-se ainda na nota publicada 
em Janeiro último, e que mostra a aparente ineficácia da re-
dução do IVA.

As hipóteses de Michael Sambo

Contactado pelo Dossier Económico, o economista Mi-
chael Sambo, um dos mais renomados da praça, arrolou 
algumas hipóteses que poderão estar a contribuir para que 
os efeitos da redução do IVA não sejam visíveis. A primeira 
tem que ver com a falta de fiscalização. A fonte considera 
que, mais do que aprovar medidas, é preciso fiscalizar a sua 
implementação, até para assegurar que os comerciantes 
não estão a lucrar mais do que devem, ou seja, acima da 
margem definida pela Lei.

“Por regra, existe uma margem de lucro. Se você baixa 
o IVA, mas não me monitora, obviamente que tenho uma 
margem de lucro relativamente maior, sobretudo numa si-
tuação em que o IVA é recuperado à posterior”, explica Sam-
bo, frisando não se tratar propriamente de uma “situação 
económica”, mas, sim, de controlo.

A outra possibilidade está ligada a estrutura de custos, 
com o economista a elucidar que, se a inflação tiver ultra-
passado a percentagem da redução decretada, é natural 
que os preços continuem elevados. “Isso quer dizer que a 
redução do imposto terá apenas o efeito de amortização 
da inflação, mas não necessariamente causando uma defla-
ção”, argumenta.

Tratando sempre de salientar que está apenas a levan-
tar hipóteses, e não ideias conclusivas, a fonte aventa ainda 
uma terceira possibilidade, ligada ao facto de a percenta-
gem da redução ser eventualmente ínfima. “Se a percenta-
gem é ínfima não se reflecte como tal, reflecte-se apenas 
para grandíssimas quantidades, mas não necessariamente 
para quantidades relativamente menores”, pontua.

Refira-se que a redução do IVA em apenas 1% foi alvo de 
críticas por parte de vários actores da sociedade, incluindo 
partidos políticos da oposição. O Movimento Democrático 
de Moçambique, por exemplo, defendeu que este imposto 
devia ser fixado em 14%.

Texto: Amad CandaD&F

Custo de vida permanece alto em Moçambique

Michael Sambo, economista

Preços não param de aumentar
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CRISE DAS INSTITUIÇÕES EM NAMAACHA

Sem salários há sensivelmente seis 
meses, os funcionários do Conse-
lho Municipal da Vila Autárquica 
de Namaacha paralisaram, já há 

três semanas, as actividades, afirmando 
que só regressam ao trabalho quando 
receberem os seus ordenados. Enquanto 
isso, outra instituição do Estado - Tribunal 
Judicial do Distrito de Namaacha - entrou 
em crise, na última semana, com a deten-
ção da Juíza, Escrivã de Direito e a Oficial 
de Justiça, indiciadas de participar em um 
suposto esquema de corrupção.

O Tribunal Judicial do Distrito de Namaacha 
está praticamente paralisado desde a última 
quinta-feira, 02 de Fevereiro, na sequência da 
detenção de três das principais funcionárias 
desta instituição, nomeadamente a Juíza, a Es-
crivã de Direito e a Oficial de Justiça. Segundo 
apurou Dossiers & Factos, as três estão indicia-
das de participação em actos de corrupção.

As informações sobre o caso são ainda escas-
sas. No entanto, Dossiers & Factos conseguiu 
apurar que em causa está o recebimento in-
devido de valores de uma caução, que deviam 
ser depositados na conta do Tribunal. Segundo 
explicaram nossas fontes, um cidadão a quem 
o tribunal administrara uma caução de 200 mil 
meticais terá depositado apenas cerca de 40 mil 
meticais, suspeitando-se que o remanescente 

tenha sido entregue, em forma de subornos, à 
Juíza e às outras duas funcionárias – Escrivã e 
Oficial de Justiça.

Mesmo sem garantirem que haja relação en-
tre os casos, fontes daquele distrito, ouvidas 
pelo Dossiers & Factos, deram conta da existên-
cia de uma cidadã a quem o mesmo tribunal 
impusera uma caução de 200 mil meticais para 
que gozasse de liberdade provisória, depois de 

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

D&F

Conselho Municipal de Namaacha

Distrito tem sido palco de escândalos nos últimos tempos

Município em greve e Tribunal
‘’paralisado’’

ter sido detida. A cidadã em causa, por sinal uma 
agente económica, terá autorizado populares a 
espancarem o seu próprio enteado depois deste 
ter sido surpreendido a furtar bens na sua casa, 
contam nossas fontes. Sucede que o enteado 
não resistiu às agressões, acabando por perder a 
vida, o que motivou a detenção da sua madrasta, 
tida como autora moral. A cidadã em causa, apu-
rou Dossiers & Factos, já está em liberdade.

 
Município não funciona há duas semanas

A sensivelmente 200 metros das instalações 
do Tribunal Judicial do distrito de Namaacha 
está o edifício do Conselho Municipal da vila 
autárquica da Namaacha, instituição que desde 
20 de Janeiro está paralisada, por conta da gre-
ve levada a cabo por todos os funcionários, com 
excepção do presidente, vereadores e elementos 
da Polícia Camarária. Os restantes, em número 
que ultrapassa 100, reiteram que não voltam ao 
trabalho enquanto as suas preocupações não fo-
rem resolvidas.

Fontes bem posicionadas justificam o atraso 
salarial com o não desembolso, já há cinco me-
ses, do Fundo de Compensação Autárquica por 
parte do Governo central, facto que se junta à 
insuficiência de receitas.

 
UIR e Polícia Canina impedem marcha

Para intensificar a pressão sobre a edilidade, 
os funcionários chegaram a agendar uma mar-
cha para 25 de Janeiro. Mas a mesma acabou 
por não acontecer, porque foram enviados para 
aquela vila contingentes da Unidade de Inter-
venção Rápida (UIR) e da Polícia Canina, o que 
amedrontou os funcionários.
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Calisto Cossa destaca crescimento e 
aponta desafios

Texto: CortesiaD&F

A Cidade de Matola celebra este do-
mingo, 05 de Fevereiro, 51 anos 
de elevação a esta categoria. São 
anos marcados por mudanças, 

ganhos, mas ainda persistem desafios. O 
presidente do Município reconhece, toda-
via destaca avanços inquestionáveis nas 
áreas de infra-estruturas, energia, água 
emprego e habitação para jovens.

“Pela passagem de mais um aniversário da nos-
sa bela cidade, saúdo vivamente e felicito todos os 
munícipes, sem excepção, e todos aqueles que se 
encontram entre nós como visitantes, fazemos votos 
para que o dia seja bem passado de forma conscien-
te e responsável", felicitou o presidente do Município.

Na ocasião, Calisto Cossa fez saber que a melhoria 
da circulação das águas na cidade continua a estar 
no topo das prioridades no município, tendo anun-
ciado que, para alcançar esse objetivo, estão em 
construção dois canais em simultâneo. 

O sistema de drenagem do Fomento, numa exten-
são de 500 metros, e o canal do bairro da Liberdade, 
com uma extensão de 1300 metros, que irão permitir 
uma melhor circulação das águas pluviais e superfi-
ciais da Liberdade ao estuário. 

O presidente do município destacou ainda a cons-
trução de 24,5 quilómetros de estrada em asfalto, li-
gando os bairros Matola Gare, Matlemele, Muhalaze, 
Nkobe, Tchumene e Mukhatine, parte delas já con-

cluída e outras em construção. 
"Através de esforços com parceiros do Governo, a 

rede eléctrica abrange cerca de 90% dos munícipes, 
em contrapartida, apesar do crescimento, a rede de 

abastecimento de água continua um desafio, con-
tando neste momento com quatro centros distribui-
dores de abastecimento de água, nomeadamente 
Mussumbuluco, Tsalala, Intaka e Matlamele, que per-

mitem maior cobertura"
Relativamente às finan-

ças, o presidente do Con-
selho Municipal da Cidade 
da Matola disse que a ar-
recadação de receitas con-
tinua entre as prioridades 
de gestão municipal. Nesse 
âmbito, estão a ser apri-
morados os mecanismos 
de cobrança de receitas, 
sendo que, actualmente, 
cerca de 70% da despesa 
realizada pela edilidade é 
paga com recurso à receita 
própria.

O município continua 
a trabalhar para desbu-
rocratização e combate 
a corrupção, disse Cossa, 
acrescentando que, para 
o efeito, a edilidade conta 
com o apoio do aparelho 
estatal e da Procuradoria-
-Geral da República.    

Reunidos na Praça dos 
Heróis da Matola, membros 
do município, do governo 
da província Maputo e do 
distrito Matola, bem como 
das Assembleias Provincial 
e Municipal, testemunha-
ram, juntamente com a po-
pulação, a habitual deposi-

ção da coroa de flores.Várias autoridades tomaram parte do evento

Momento da deposição da coroa de flores

51 ANOS DA CIDADE DA MATOLA
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"Este movimento tem-nos ajudado bastante na 
educação dos nossos filhos. A minha filha, por exem-
plo, era uma rebelde que não aceitava ser mandada 
em casa e não respeitava os mais velhos, mas quando 
ela começou a se envolver neste projecto, notei algu-
mas mudanças, agora consigo lhe mandar sem usar 
força, por isso, tenho apenas que agradecer ao gru-
po escoteiro por sempre nos apoiar. Hoje recebemos 
material escolar que será útil para os nossos filhos", 
congratulou.

Iniciativa não pára por aqui

Anastácio Chirrute, Comissário Provincial da Liga 
dos Escuteiros de Moçambique em Inhambane, garan-
tiu que a iniciativa vai continuar e vai abranger outros 
distritos da província de Inhambane. O objectivo é 
apoiar os pais que não têm condições financeiras para 
comprar material escolar para os seus filhos.

"A entrega deste material escolar visa contribuir 
no melhoramento do processo de ensino e aprendi-
zagem das crianças. Queremos que elas possam es-
tudar tal como as outras crianças, concluírem os seus 
estudos e, no futuro, fazerem as suas escolhas”, disse, 
acrescentando que, nesta primeira fase, “estamos tra-
balhando com as crianças daqui do bairro Malalane-2, 
mas com previsão de abranger os outros distritos da 
nossa província".

Refira-se que o material em causa é fruto de doa-
ções feitas por pessoas de boa-fé, com destaque para 
a Fraternidade da Capulana, agentes económicos e 
pessoas singulares.

GEFI apoia crianças desfavorecidas 
em Inhambane

Com o objectivo de contribuir para 
o melhoramento do processo de 
ensino e aprendizagem das crian-
ças, o grupo Escoteiro Farol de 

Inhambane, em parceria com a Fraternida-
de da Capulana, procedeu recentemente 
à entrega de mais de 50 kits completos de 
material escolar, compostos por cadernos, 
estojos, lápis-de-cor e canetas para igual 
número de crianças necessitadas residen-
tes no Bairro Malalane-2, arredores da ci-
dade da Maxixe, província de Inhambane.

Trata-se de uma iniciativa que se enquadra no âm-
bito da acção de responsabilidade social do Grupo Es-
coteiro Farol de Inhambane e da Fraternidade da Ca-
pulana, duas organizações não-governamentais que 
trabalham em prol do bem-estar social das crianças, 
adolescentes e jovens, utilizando um modelo de edu-
cação não-formal que complementa a da família, da 
escola e dos credos religiosos, sem distinção da cor da 
pele, tribo, crenças religiosas nem ideologias políticas.

No total, foram 50 as crianças desfavorecidas que 
se beneficiaram do apoio. Todas vivem no bairro Mala-
lane-2, arredores da cidade da Maxixe.

Nos olhos das “flores que nunca murcham”, a emo-

ção era visível. Há algumas crianças que até lhes falta-
ram palavras para descrever o quão estavam satisfeitas 
com o gesto. As que puderam falar foram unânimes 
em afirmar que o material ora distribuído vai-lhes ser 
muito benéfico.

Dias Inácio tem apenas oito anos de idade. Vive 
com a mãe e mais quatro irmãos em uma casa impro-
visada, construída com base no material local. A sepa-
ração dos pais veio complicar ainda mais a situação 
da sua família. Como consequência, alguns dos seus 
irmãos mais velhos foram obrigados a trocar a escola 
por trabalhos domésticos para garantir o sustento da 
família. Dias faz parte das crianças que receberam ma-
terial escolar e afirma que o mesmo vai fazer alguma 
diferença na sua vida.

"Estou muito satisfeito, primeiro, por fazer parte 
deste movimento e, segundo, por ter recebido mate-
rial escolar, vou poder estudar bem este ano sem ne-
nhum problema, recebi cadernos suficientes, que pos-
so usar todo este ano e talvez iniciar o próximo ano. 
Se eu não tivesse recebido este apoio, minha mãe não 
saberia onde buscar dinheiro para comprar cadernos, 
estava totalmente desesperada porque não trabalha, 
depende de ajuda de terceiros", disse.  

Por sua vez, os pais dos beneficiários também não 
esconderam a sua satisfação. Jacinto Matsimbe tem 
uma filha que, aos sábados, participa das actividades 
desenvolvidas pelo movimento. Afirma que, de um 
tempo para cá, a sua filha vem demonstrando uma 
melhoria em termos de comportamento, facto que o 
motivou a inscrever todos os seus filhos para fazerem 
parte do agrupamento.

COM MATERIAL ESCOLAR

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

Crianças visivelmente satisfeitas com o gesto
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(CHAN) 2022, que se disputou na Argélia, e elogiou a 
atitude dos atletas ao longo da competição.

Depois da vitória de 1-0 sobre o Níger, no Está-
dio Miloud Hadefi, em Oran, com golo de Jean Raza-
findrakoto, Roro, como é conhecido, era um homem 
bastante animado e foi abraçado pela equipa técnica 
e jogadores.

Os Leões de Teranga, denominação da selecção 
do Madagáscar, que disputaram o CHAN pela primei-
ra vez, choraram quando o árbitro egípcio Mohamed 
Adel Elsaid Hussein deu por terminado o jogo.

“Este é um momento incrível para mim e a equipa 
de um modo geral.  Foi uma longa jornada desde os 
preparativos até terminar em terceiro lugar.  Estamos 
muito orgulhosos dos jogadores e de todos que traba-
lharam duro para chegar aqui”, disse Roro à imprensa 
visivelmente emocionado.

“Trabalhamos muito ao longo da competição. Des-
de quando estávamos em Constantine para a fase de 
grupos e a partida dos quartos-de-final, depois fomos 
para Argel para a semifinal. Perdemos para o Senegal e 
vencemos em Oran”. O País

Por sua vez, a delegação do Níger está orgulho-
sa pela campanha efectuada   no CHAN da Argélia. O 
técnico-adjunto, Hassan Idé Barkire, em nome do co-
lectivo, disse que está orgulhoso do desempenho da 
selecção, apesar de ter perdido nas classificativas do 
terceiro e quarto lugares.

O treinador admitiu que os Menas, denominação 
da selecção do Níger, adorariam ter terminado no pó-
dio, mas o quarto lugar é a posição mais alta que o país 
já alcançou.

“Estou muito orgulhoso. Trabalhamos muito para 
chegar a esta fase. Adoraríamos chegar à final ou pelo 
menos terminar em terceiro, mas isso é futebol.  Fi-
camos aquém do nosso objectivo, mas estamos em 
quarto lugar no continente”, disse Barkire.

Esta é a classificação mais alta do Níger no CHAN 
depois de chegar aos quartos-de-finais, na edição de 
2011, treinado por Harouna Doula. Em 2016, no Ruan-
da, não conseguiram passar da fase de grupos.

Senegal sagra-se vencedor do CHAN

Depois da conquista do CAN 
de 2022, disputado nos 
Camarões, o Senegal fez 
a dobradinha, sábado, ao 

vencer a 7ª edição do CHAN da Ar-
gélia, ao derrotar a equipa da casa, 
por 5-4, nos pontapés das grandes 
penalidades, após o empate (0-0) no 
tempo regulamentar e no prolonga-
mento, no Estádio Nelson Mandela, 
em Argel.

Tanto Argélia quanto Senegal entraram determi-
nadas e procuravam ganhar vantagem nos minutos 
iniciais da contenda. Quer o técnico argelino, como o 
homólogo senegalês apresentaram o mesmo sistema 
táctico (4-3-3).

Com os processos de jogo bem urdidos, a Argélia 
actuava em bloco médio, baixo ou alto, dificultando as 
estratégias da equipa senegalesa. Mas não encontrava 
espaço de manobra, para transpor a barreira defensiva 
contrária.

Durante a primeira parte, os “donos” de casa bene-
ficiaram-se de duas    oportunidades, para estarem em 
vantagem no marcador, por intermédio de Mahrious e 
Maziane, aos oito e 15 minutos.

A jogar no reduto do adversário, o Senegal apre-
sentou-se destemido, quer a defender, quer a atacar. O 
técnico Pape Thiaw leu bem o jogo da selecção argeli-
na e anulou as principais unidades da equipa, casos de 
Mahrious, Maziane, Ayoub Abdellaoui e Youcef Laouafi.

No minuto 35, o Senegal desperdiçou uma jogada 
de golo, por intermédio de Moussa, depois de um ex-
celente trabalho de Ousmane, valendo o corte de um 
defensor argelino para canto.

No regresso dos balneários, as duas selecções apos-
taram todas as fichas e apresentaram um futebol corri-
do, com ocasiões de golos repartidos. O Senegal optava 
por um jogo inteligente. Quando não tivesse a bola da 
bola recuava as linhas mais adiantadas no terreno, após 
a recuperação partia no contra-golpe. A segunda parte 
foi disputada sob o signo do equilíbrio.

 
Madagáscar conquista bronze

Contra todas as expectativas, o Madagáscar con-
quistou a medalha de bronze, ao derrotar o Mali, por 
1-0, em jogo de atribuição do terceiro lugar, disputado 
na última sexta-feira, no Estádio Olímpico de Oran.

Os malgaxes realizaram uma campanha memo-
rável, representando da melhor maneira a região da 
África Austral, depois do afastamento de Angola e de 
Moçambique, respectivamente. Os Palancas Negras 
não passaram da primeira fase, enquanto os Mambas 
foram eliminados nos quartos-de-final, perdendo para 
o Madagáscar, por 3-1.

O técnico do Madagáscar, Romuald Rakotondra-
be, está satisfeito com o terceiro lugar da sua equipa 
no Campeonato Africano das Nações TotalEnergies 

Senegaleses dominam em África

DERROTANDO ANFITRIÃ ARGÉLIA

Texto: Dossiers & FactosD&F

Os Leões de Teranga, deno-
minação da selecção do Ma-

dagáscar, que disputaram o CHAN 
pela primeira vez, choraram quan-
do o árbitro egípcio, Mohamed 
Adel Elsaid Hussein deu por termi-
nado o jogo
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

ALVOS

Ndixe- A terra e os homens!
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temos aqui no distrito”, acrescentou Sidat.
O dia começou com invocação de espíritos
Justino Cuna, director do Serviço Distrital da 

Educação e Juventude e Tecnologia de Marracue-
ne, explicou à nossa equipa de reportagem que, 
pelas 5h do dia do evento, houve cerimónias de 
invocação dos espíritos, como manda a tradição.

Para a fonte, o festival “exalta a cultura como 
nossa identidade”, para além de passar a mensa-
gem aos jovens e crianças, de modo a que a histó-
ria jamais seja esquecida.

Por sua vez, o governador da província de Ma-
puto, Júlio José Parruque, destacou os feitos his-
tóricos dos bravos guerreiros que participaram da 
batalha de Marracuene. “Rendemo-nos aqui à ac-
ção inspiradora dos nossos heróis que, abdicando 
da sua juventude, edificaram-se dos mais nobres 
valores do patriotismo, que devem ser preserva-
dos para a sua transmissão às mais novas gera-
ções”, disse.

Terminou dizendo que o evento, pela sua 
grandeza, transcende os níveis distritais e provin-
cial, passando à nacional, não só pelo seu valor 
histórico, como também pela fama e simpatia que 
granjeia pelo mundo fora.

Enquanto isso, Maria José Macamo, professo-
ra e coreógrafa da Companhia Nacional de Canto 
e Dança (CNCD), explicou à nossa equipa de re-
portagem que esteve, juntamente com uma co-
lega sua, na Itália, ensinando danças tradicionais 
nacionais.

  “À mando do Ministério, a companhia teve 
que enviar dois instrutores para Itália para fazer o 
trabalho. Eu fui uma das professoras que foi para 
lá com outro colega, para ensinar algumas dan-
ças, dentre elas a Marrabenta”, sublinhou.

Gwaza Muthini junta milhares em 
Marracuene

Depois de dois anos consecutivos 
em que as celebrações foram 
contidas e discretas, o festival 
Gwaza Muthini voltou a ser rea-

lizado com a pomposidade que lhe é ca-
racterística. Na última sexta-feira, 02 de de 
Fevereiro, todos os caminhos desaguaram 
em Marracuene para a celebração dos 128 
anos de uma das mais emblemáticas bata-
lhas travadas em solo pátrio. Houve carne 
de hipopótamo e, claro, muito canhú.

Dirigentes marcaram presença em peso numa 
das maiores festas populares do país. O governa-

dor da província de Maputo, Júlio José 
Parruque, membros de Conselho Provin-
cial de Maputo, membros do Conselho 
Provincial de Representação do Estado 
de Maputo, membros do Governo Dis-
trital, chefes dos postos administrativos 
e das localidades, líderes comunitários 
de Vilankulo, Mabote e da cidade de Ma-
puto, representantes da Sociedade Civil, 
representantes dos Agentes Económicos 
de Marracuene, administradores distri-
tais, presidentes dos municípios e mem-
bros dos partidos políticos foram apenas 
algumas das figuras ilustres que se junta-
ram ao povo oriundo de todas as partes.

Ahmad Shafee 
Ismail Sidat, admi-
nistrador do distri-
to de Marracuene, 
anfitrião, disse que 
o evento reafirma o 
compromisso que 
tem com os guerrei-
ros. “Celebramos este 
evento pelo com-
promisso que temos 
como Governo Distri-
tal de Marracuene em 
continuar a prestar a devida 
homenagem aos nossos guer-
reiros da batalha de Marracue-
ne, pelo seu legado histórico e 
cultural”, disse.

 “É nossa intenção que a ce-
rimónia da batalha de Marra-
cuene, que se exalta hoje, sirva 

como momento festivo para 
Marracuene, em particular, 

aproximando-nos e reconciliando-nos uns com 
os outros, vivendo com todas as diferenças que 

COM DIREITO À CARNE DE HIPOPÓTAMO

Texto: Dossiers & FactosD&F

Júlio José Parruque, Governador da província de Maputo;

Shafee Sidat, administrador do distrito de Marracuene

Milhares se “acotovelaram” em Marracuene
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INTERNACIONAL
Papa pede respeito às
mulheres

"Por favor, protejam, respei-
tem, apreciem e honrem cada 
mulher, cada menina, jovem, 
mãe e avó. Caso contrário, não 
haverá futuro", disse o papa 

No segundo e penúl-
timo dia em África, 
Francisco pediu que 
as mulheres e as me-

ninas sejam respeitadas, prote-
gidas e homenageadas, duran-
te um encontro na capital do 
Sudão do Sul, Juba, com cerca 
de dois milhões de pessoas que 
foram forçadas a fugir das suas 
casas por causa dos combates e 
das cheias.

neste sábado (04.02) .
O papa realçou que as mu-

lheres são a chave para o de-
senvolvimento pacífico do Su-
dão do Sul, mas precisam das 
oportunidades certas.

O encontro foi um dos des-
taques da visita de três dias de 
Francisco ao país mais jovem do 
mundo e um dos mais pobres. 
Acompanhado pelo arcebispo 
de Canterbury, Justin Welby, 
e pelo chefe presbiteriano da 
Igreja da Escócia, Francisco está 
a desenvolver uma peregrina-
ção ecuménica e histórica para 
chamar a atenção global para a 
situação do país e encorajar o 
seu processo de paz

Muzaia, entrega 
Muzaia!

Quando a televisão 
serve para humilhar

Livros escolares 
de novo?

valor digno, sabendo que até 
sobraria muito dinheiro para 
o pagamento das tais dívidas? 
Tivemos em Argélia a mediação 
do embaixador moçambicano 
naquele país e chegou-se a um 
acordo e houve um documento 
rubricado e chancelado. No 
fim de tudo isso, Muzaia 
manda instaurar um inquérito, 
invalida o tal documento 
rubricado na Argélia, suspende 
atletas e o treinador-adjunto. 
Curioso é que os jogadores 
são suspensos no mesmo 
documento que demanda a 
instauração do inquérito, não 
esperou nem tão pouco, já tem 
culpados. Todos, menos ele e 

Maka grande está a acontecer. 
Parece que, mais uma vez, 
Muzaia perdeu norte. Aliás, 
desta vez, parece-me que tudo 
foi perdido: Norte, Sul, Centro, 
Este, Oeste. Neste momento, 
está no mato, muito perdido e 
sem direcção nenhuma. Aliás, 
pode ser que a “Efemefe" 
liderada por Muzaia tenha, sim, 
norte, porque, na verdade, este 
é o modus operandi dela. Essa 
situação toda que se criou para 
ela não é estranha, nem tão 
pouco. Os atletas é que estão 

O insólito aconteceu. Aliás, 
estamos a ficar um país de “memes”. 
As pessoas fazem de tudo para ter 
“likes" nas redes sociais, nem que 
para isso tenham que passar por 
cima de outrem. Uma apresentadora 
de uma televisão de Marracuene 
resolveu humilhar o seu convidado 
ao mandar parar a música para 
falar do cheiro proveniente das 
axilas do seu convidado. Mostrou-
se tão indignada que, prontamente, 
desenterrou um desodorizante 
para oferecer ao seu convidado. 
Aliás, obrigou o jovem Ernestino a 
aplicar o desodorizante em directo. 
O convidado, um jovem humilde que 

Mais uma vez, esse barulho 
dos livros escolares? Assim é para 
voltar-se a falar as mesmas coisas 
que se falou no ano passado? O que 
estará a acontecer no Ministério 
da (Des)Educação? Será a ministra 
incompetente? Será que há pessoas 
a tentarem a todo custo provar que 
a senhora ministra é incompetente? 
Existem guerras dentro do 
Ministério? Há sabotagem? O 
que é? Pra já, a editora devia ser 
banida. Muita falta de seriedade 

sua cúpula. Imagine, meu caro 
leitor: dois indivíduos estão a 
lutar bravamente e, de repente, 
aparecem terceiros para mediar 
e, por fim, há alguém que tem 
de ajuizar e, para o cúmulo, o 
tal que bate com o martelo é um 
dos beligerantes. No mínimo, é 
ridículo que assim seja. Se ele já 
saiu sancionando meio mundo, 
então, qual é a necessidade 
do inquérito? Não é melhor 
entregar, Muzaia? Está-lhe 
a dar chatice esse trabalho, 
está de costas voltadas com 
aqueles que são, na verdade, os 
seus patrões. Está a ficar sujo, 
entrega, Muzaia. Gerir pessoas 
e coisa pública não é para todos.

errados por exigirem valores 
dignos. Quer me parecer que 
a reivindicação dos Mambas, 
seja mesmo à volta dos 400 
mil dólares ganhos após a 
qualificação para os quartos-
de-finais. Quando acharam 
que era desta que iam sentir os 
gostos das “verdinhas”, eis que 
o Muzaia lhes corta a “drena” 
e diz que quer pagar dívidas. 
E se os putos não tivessem 
corrido e se qualificado para a 
outra fase, iria pagar as dívidas 
com o quê? Custa dar um 

quer aparecer no mundo musical, 
fez questão de dizer que o seu 
percurso para chegar à televisão 
não foi fácil, pois tem que andar 
muito até lá chegar. Prontos, ainda 
que o jovem estivesse a cheirar 
tão mal, onde fica a educação, a 
ética? Estão a sair de onde estas 
meninas? Aquela jovem não mostra 
requisitos mínimos para trabalhar 
com pessoas. É uma oportunidade 
para as televisões repensarem no 
tipo de apresentadores que querem, 
porque estes são educadores, têm 
responsabilidades acrescidas para 
com a sociedade. Verdade seja dita, 
anda muito lixo por aí.

para começar o livro na página 16 
e inverso, e ainda vir mentir numa 
mensagem de WhatsApp que foram 
apenas três livros. Então, acreditam 
mesmo que estão a lidar com 
burros. A máquina reprodutora dos 
livros deve ser muito inteligente e 
inovadora que consegue imprimir 
milhares de livros e seleccionar 
três livros para inverter e depois 
continuar com a sequência certa. É 
sabotagem. Não é possível, aquilo 
já é caso de Polícia.
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