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RENAMO PINTA "QUADRO NEGRO" DA SITUAÇÃO DO PAÍS

"Estado virou
um caos"
-“Nyusi deve demitirse”

-"Nyongo foi vítima
da Frelimo"
“SALADA RUSSA" NO MADER

“Sustenta” pode estar
em “mãos erradas”
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O silêncio que “provoca” barulho
Desde a última semana de
Outubro que circulam em vários
órgãos de informação, nacionais
e internacionais, notícias dando
conta da notificação de Filipe Nyusi
das alegações do grupo Privinvest
contra o mais alto magistrado da
nação moçambicana, no processo
que decorre no Tribunal Superior
de Londres, na Inglaterra.
Um comunicado emitido pelos
advogados do grupo Privinvest
citado pela DW indica que aquela
holding refere ter efectuado
pagamentos em benefício do
actual Presidente da República,
incluindo para o financiamento da
sua campanha eleitoral em 2014,
quando concorria à presidência
pela primeira vez.
De acordo com notícias postas
a circular, Filipe Nyusi tem 30
dias, contados a partir de 19 de
Outubro, data em que a notificação
terá chegado ao Palácio da Ponta
Vermelha e ao seu escritório, para
reagir às alegações da gigante
construtora de navios, que terá
vendido a Moçambique o projecto
de protecção da Zona Económica
Exclusiva (ZEE), que acabou
culminando com a contratação das
famosas dívidas ocultas, no valor de
2.2 mil milhões de dólares.
Os moçambicanos tomaram
conhecimento do facto no dia 27 de
Outubro, graças a um comunicado
de imprensa que o escritório de
advogados que defende a Privinvest
enviou aos órgãos de comunicação
social. Mas o facto é que, esta
segunda-feira, 08 de Novembro,
passam 14 dias desde que o PR foi
notificado, tendo permanecido no
silêncio.
Com a notícia a fazer “manchetes”

em vários órgãos da Imprensa
nacional, esperava-se por alguma
reacção oficial do Governo, da
Presidência, assim como do Partido
Frelimo, de que Filipe Nyusi é
presidente, mas tal não aconteceu,
mesmo diante da pressão que
tem sido exercida pelos partidos
políticos da oposição – nesta edição,
a Renamo fala disso – e pelas
organizações da sociedade civil.
Se já havia um entendimento
de que Nyusi devia vir a público
pronunciar-se sobre o seu possível
envolvimento na contratação das
dívidas ocultas, fundamentado
com o facto de seu nome ser
frequentemente citado no
julgamento que decorre na Sexta
Secção do Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo, agora, essa
posição – que é defendida por
muitos moçambicanos – ganhou
mais um argumento a seu favor.
A percepção generalizada é de
que não fica bem que o nome de
um Presidente da República seja
associado a esse tipo de escândalos,
que têm enorme potencial de
comprometer o desenvolvimento
dos países e seus povos. Também
não saem bem na fotografia as
autoridades nacionais, quando, em
meio a acusações dessa natureza,
se fecham em copas, não só porque
o Presidente tem obrigação de
prestar contas a quem o elege, mas
também porque o silêncio abre
espaço para especulações que em
nada abonam a seu favor.
Na nossa modesta forma de pensar,
é fundamental que o Gabinete da
Presidência da República venha a
terreiro informar aos moçambicanos
sobre o que estará a acontecer e, por
que não, sobre possíveis acções a

tomar.
Conforme plasmado no artigo
133º da Constituição da República
de Moçambique, o Presidente da
República é, a par da Assembleia da
República, do Governo, dos tribunais
e do Conselho Constitucional, um
órgão de soberania. Neste sentido,
pode-se considerar que uma acção
como a que a Privinvest está a
mover no Reino Unido contra o
Chefe do Estado mexe com a nossa
soberania, e, sendo assim, que o
próprio PR, o seu Gabinete e o
Governo que chefia estejam a optar
pelo silêncio é questionável.
Também não se conhece qualquer
reacção oficial do partido no poder.
O porta-voz da organização está em
silêncio em relação a esta matéria.
Enquanto isso, o secretário-geral é
citado pela “4vês repórter” a dizer
que não tem conhecimento da
notificação de Nyusi. “Não tenho
conhecimento e não posso comentar
sobre isso”, terá dito Roque Silva, à
margem da I Sessão Extraordinária
da Organização da Juventude
Moçambicana (OJM), que decorreu
na Escola Central do Partido, na
cidade da Matola.
A postura da Frelimo também
não será a mais aconselhável, tendo
em conta que foi pela mão deste
partido que Filipe Nyusi chegou à
Presidência da República, pelo que
ter uma opinião sobre o assunto, até
para tranquilizar os milhares de
membros e simpatizantes do partido,
seria o mínimo exigível. Ainda há
o agravante de, de acordo com a
Privinvest, o partido do “batuque e
maçaroca” se ter beneficiado de um
apoio de 10 milhões de dólares para
a campanha eleitoral de 2014. É
muita má notícia para ser ignorada.
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“SUSTENTA CABIA NO FDA”

Questionada alegada sobreposição e
dispersão de recursos

O

projecto Sustenta, que é desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
(MADER), é uma das bandeiras
do Governo liderado por Filipe Nyusi. Já
há algum tempo que o mesmo divide opiniões sobre a sua eficácia, mas começam a
surgir vozes que levantam questionamentos sobre a mais-valia do mesmo, por entenderem que as suas acções não diferem
das desenvolvidas pelo Fundo do Desenvolvimento Agrário (FDA).
D&F Texto: Dossiers & Factos

Lançado com pompa e circunstância, em 02 de
Março de 2017, no distrito de Ribáuè, na província de
Nampula, numa cerimónia liderada ao mais alto nível pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, o projecto Sustenta já viu sua implementação ser
criticada por várias ocasiões e por diversos actores
da sociedade moçambicana. Alguns estudos falam
de uma suposta falta de transparência na selecção
dos Pequenos Agricultores Comerciais Emergentes
(PACEs), e há agricultores que denunciam falta de
entrega tempestiva de equipamentos agrícolas.
Mas há uma questão que poucas vezes é referida
e que, na opinião de especialistas entrevistados pelo
Dossiers & Factos, é de extrema importância. É que,
passados pouco mais de três anos desde que o projecto foi oficialmente lançado, nossas fontes constataram que o Sustenta desempenha um conjunto de
actividades que já eram levadas a cabo pelo FDA.
No site do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), o Sustenta é descrito como
sendo um programa nacional de integração da agricultura familiar em cadeias de valor produtivas, que
tem como o objectivo melhorar a qualidade de vida
dos agregados familiares rurais, através da promoção de agricultura sustentável (social, económica e
ambiental).
Durante um período de cinco anos, o projecto
pretende criar impacto no desenvolvimento da agricultura familiar e visa atingir mais de 125.000 famílias rurais, que representam cerca de 700 indivíduos,
200 pequenos agricultores, 50 pequenas e médias
empresas de agro-negócio e as instituições governamentais locais, lê-se no mesmo site.
Ainda de acordo com a mesma fonte, o Sustenta
compreende sete componentes de apoio à agricultura familiar, nomeadamente transferências de tecnologias, financiamento, mercados, planeamento e ordenamento produtivo, infra-estruturação,
salvaguardas ambientais e sociais e subsídio ao
produtor.
Ora, especialistas em economia agrária referem
que, apesar de pequenas inovações, no geral, os
objectivos que o Sustenta persegue estão já consignados no Diploma Ministerial n.º 20/2019 de 21 de
Fevereiro, que define o Estatuto Orgânico do FDA.
À luz deste instrumento, são estas, entre outras,
as competências do FDA: garantir a afectação dos

Sustenta é um dos grandes projectos da era Nyusi

recursos financeiros em programas de desenvolvimento agrário e apoiar o investimento do sector
agrário familiar, associativo e privado.
Dispersão de recursos
Ao longo dos últimos anos, várias vezes, viu-se o
FDA proceder à entrega, aos agricultores, de equipamento agrícola, com destaque para tractores, sendo
que o mesmo está a ser feito no âmbito do programa Sustenta, o que, na perspectiva dos especialistas ouvidos pelo Dossiers & Factos, consubstancia a
ideia de que as acções do Sustenta estão já contempladas no FDA.
Os especialistas reconhecem uma maior aproximação às famílias por parte do Sustenta, mas referem que a componente da sustentabilidade ambiental, por exemplo, que tem sido muito vincada,
não é de todo nova, uma vez que o país já estava
alinhado aos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Posto isto, as nossas fontes entendem que se
pode estar diante de uma sobreposição, com efeitos nefastos sobre o erário público, dados os riscos
de dispersão de recursos a todos os níveis. Acrescentam que, mesmo que houvesse diferenças mais
profundas, o projecto Sustenta caberia no FDA, uma
instituição que tem como objectivo primário “realizar estudos, programas e projectos para o desenvolvimento do sector agrário”.
Teme-se, por conta da sobrecarga de projectos/instituições, que o orçamento não chegue para
tudo, sobretudo quando há uma excessiva dependência de uma determinada fonte. Em 2018, o Banco
Mundial foi referido como a instituição financiadora
do projecto, pelo menos na sua primeira fase, mas

depois circularam notícias dando conta da redução
do financiamento.
Segundo o policy update do Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), de 31 de Julho de
2020, aquando do lançamento da segunda fase do
Sustenta, no dia 30 de Julho de 2020, o Governo já
não falava do apoio do Banco Mundial.
“Tanto Celso Correia (agora ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural) como Adriano Maleiane (ministro da Economia e Finanças) disseram
que o Sustenta seria financiado com fundos do
Orçamento do Estado, lembrando que este ano o
Governo alocou 10% para a Agricultura – correspondentes a 34 mil milhões de meticais”, lê-se.
Mas a questão, acrescentam as nossas fontes,
não é só financeira, é também de eficiência. Para os
nossos interlocutores, seria mais prático deixar que
o FDA, que tem uma estrutura definida, lidasse com
a implementação do Sustenta. A estrutura montada
no FNDS representa, na opinião das fontes, uma “redundância”, sendo por isso dispensável, pelo menos,
do pelouro da Agricultura.
Suposta usurpação de competências
O projecto Sustenta é implementado pelo Fundo
Nacional do Desenvolvimento Sustentável (FNDS),
criado pelo Conselho de Ministros, em 2016, em
substituição do extinto Fundo do Ambiente (FUNAB). O Objectivo do FNDS é “fomentar e financiar
programas e projectos que garantam o desenvolvimento sustentável, harmonioso e inclusivo, com o
intuito de satisfazer às necessidades presentes sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de
suprir as suas próprias necessidades”, lê-se no Decreto n.º 6/2016 de 24 de Fevereiro.
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Nessa altura, era tutelado pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER),
liderado por Celso Correia. Só que, no seu segundo
mandato, o Presidente da República, Filipe Nyusi,
decidiu dividir o pelouro, dando origem a dois ministérios, nomeadamente o Ministério da Terra e
Ambiente (MTA) e o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
O FDNS seguiu o rumo de Celso Correia, ou seja,
foi incorporado no MADER, apesar de estar mais
virado às questões ambientais do que propriamente agrícolas. Para as nossas fontes, é um erro que o
FNDS não seja tutelado pelo pelouro da Terra e Ambiente, e este erro torna-se ainda mais grave quando, no entender dos nossos interlocutores, o FDNS
assume a dianteira na implementação daquele que
é o projecto agrícola mais mediático da actualidade
– o Sustenta.
Aliás, as áreas de actuação do FNDS estão bem
descritas no website da instituição e são as seguintes: ambiente; florestas; terras; mudanças climáticas;
ordenamento do território; conservação; bancarização das zonas rurais; novas centralidades; aterros
(sanitários e industriais); mercados rurais; energia no
meio rural; e água no meio rural.
Não há uma única referência clara à agricultura
e, para as nossas fontes, esse facto, por si só, é suficiente para mostrar que este fundo devia estar sob
alçada do MTA e não do MADER, pelo que não devia
ser ele a encabeçar a implementação do projecto
Sustenta.
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Celso Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural

PARA EVITAR “MARGINALIZAÇÃO” DE ESPAÇOS

Par lamento apr ova planos de
ordenamento territorial

A

Os outros dois instrumentos são referentes aos
Assembleia da República de Moreordenamentos
do Vale do Zambeze, no centro de
çambique aprovou, na última
Moçambique,
a
Ilha
de Kanyaka e uma parcela do dissemana, na generalidade e por
unanimidade, três planos de or- trito de Matutuíne, no sul de Moçambique.
“O Governo pretende que os planos sejam instrudenamento territorial, instrumentos que
visam evitar a marginalização de espaços
e garantir o uso sustentável dos recursos
disponíveis.

mentos efectivos e operacionais na preservação das
características únicas deste território, sem prejudicar
outras actividades industriais e que impulsionam o
desenvolvimento socioeconómico e a qualidade de
vida da população residente”, conclui a nota.

D&F Texto: Dossier & Factos

Uma nota do Ministério da Terra e Ambiente (MTA)
refere que “os instrumentos constituem medidas de
prevenção de riscos de marginalização e uso desequilibrado e insustentável do território e dos seus recursos, colocando em causa o desenvolvimento socioeconómico nacional”
Os documentos, que foram aprovados após uma
apresentação da ministra da Terra e Ambiente, Ivete
Maibaze, são designados Plano de Desenvolvimento
Territorial, Plano Especial do Ordenamento do Território do Vale do Zambeze e o Plano Especial do Ordenamento do Território da Ilha de Kanyaka e de uma
parcela do distrito de Matutuíne.
O Plano de Desenvolvimento Territorial estabelece normas gerais que devem orientar o uso de todo
o território e as prioridades das intervenções à escala
nacional, prevenindo os potenciais efeitos negativos
da exploração dos seus recursos naturais, segundo a
nota.

Ivete Maibaze, ministra da Terra e Ambiente
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PARA A RENAMO, NÃO HÁ MEIASMEDIDAS

“PR não tem condições
morais e deve demitir-se”

A

Resistência Nacional Moçambicana
(RENAMO) não tem
dúvidas: o Presidente da República, Filipe Nyusi,
não tem condições para continuar a governar, depois de
notificado em Londres para
ser ouvido no âmbito do
megalómano escândalo das
“dívidas ocultas”. É o próprio
porta-voz do partido, José
Manteigas, quem emite este
raciocínio, numa conversa
em que aborda várias outras
questões da vida política e
social do país, entre elas a
tão discutida questão de um
eventual terceiro mandato
de Nyusi.
D&F

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

A recente notificação do Presidente Nyusi em Londres, onde o Estado
moçambicano, através da Procuradoria Geral da República (PGR), procura
livrar-se da obrigação de pagar parte dos 2.2 mil milhões referentes às
dívidas ocultas, mostra que o Estado
moçambicano está “cada vez mais um
caos”, diz o porta-voz da Renamo. Para
José Manteigas, tal reforça uma tese
que o partido tem defendido desde o
início do julgamento das dívidas ocultas em Moçambique, segundo a qual,
e face às sistemáticas referências ao
seu nome no julgamento, o Chefe do
Estado devia aparecer publicamente

a manifestar seu distanciamento, “se
é que não está envolvido”.
Manteigas diz que faltou humildade ao Presidente para se posicionar nesse sentido, o que, no seu
entender, seria “benéfico para ele
próprio”. Relativamente ao Partido
Frelimo, de quem se diz ter recebido 10 milhões de dólares do grupo
Privinvest, defende que devia, também, ter agido da mesma forma.
Quem também devia ter uma
atitude diferente, diz a Renamo, é
a Procuradoria Geral da República,
que, na acusação que deduziu no
âmbito do Processo 18/2019-C, não
faz referência nem à Frelimo nem ao
Presidente da República.
“Foi o que aconteceu com Manuel Chang. Antes parecia que não
havia nenhum calote, e que a dívida
tinha sido legal e seguido todos os
trâmites constitucionais. Em sede
da Assembleia da República, a Renamo solicitou que esta dívida fosse
esclarecida. Infelizmente, a bancada
maioritária, o Partido Frelimo, numa
tentativa de apadrinhar aqueles
que estavam envolvidos neste calote, fez de tudo para poder incorporar esta dívida na conta geral de
2014. O Conselho Constitucional
declarou ilegal e inconstitucional
a dívida, mas, mesmo assim, o Governo continuou a obrigar os moçambicanos a pagarem, o que é
uma desobediência total a todo o
comando constitucional”, lamentou
Manteigas.
PR com medo de viajar para o
estrangeiro?
Ainda em relação ao Presidente

José Manteigas, porta-voz da Renamo
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Parlamento não foi oficialmente informado da vinda das tropas ruandesas
Filipe Nyusi, tem gerado várias interpretações o facto
de, nos últimos tempos, abdicar de marcar presença
em grandes eventos mundiais, optando sempre por
delegar. Foi assim na Assembleia-Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU) e está a ser assim na Conferência Mundial sobre o Clima, que decorre em Glasgow, Escócia, até dia 12 do presente mês.
Alguns círculos de opinião sugerem que o Chefe do
Estado moçambicano estará “com medo” de viajar para
o Ocidente por causa da notificação da Privinvest. Sobre esta matéria, José Manteigas entende ser legítimo
que o PR delegue a quem quer que seja para o representar, mas diz que há “eventos de grande importância”
nos quais é “incompreensível não ver o nosso Chefe do
Estado”.
Manteigas faz notar que o PR não sofre de qualquer
incapacidade e não há nenhum motivo de “força maior”
que o impeça de sair do país. E diz mais: o facto de este
período de “confinamento” coincidir com a notificação
de Londres “deixa-nos nesta situação de suspeição, justamente porque ainda não veio a público explicar-se”.
Terceiro mandato: “não vão estrangular a
Constituição”
Se agora Nyusi não tem condições para continuar a
conduzir os destinos da nação, não as deverá ter para
permanecer na Presidência por mais um mandato, defende o também deputado da Assembleia da República. O porta-voz da perdiz diz que, sendo verdadeiros
os rumores de que estará a ser ensaiado um terceiro
mandato, certamente este estará a ser protagonizado
por um grupo “pró Nyusi” e que também se sente “envolvido na problemática [das dívidas ocultas]”.
Trata-se, portanto, de uma tentativa de “salvar o
barco” que não terá sucesso, uma vez que, nas palavras
de Manteigas, “os moçambicanos não têm a intenção
de estrangular uma Constituição da República que foi
democraticamente aprovada”.
Não sendo essa a vontade dos moçambicanos,
acredita Manteigas que a ideia do terceiro mandato
será uma “pretensão inglória”, todavia não deixa de
chamar atenção para a existência de sinais preocupantes. Um deles é o estreitamento das relações entre Nyusi e o Presidente do Ruanda.
“Todos sabemos o que aconteceu no Ruanda e conhecemos a história, a maneira como os dirigentes daquele país se mantêm no poder. E sabemos do passado
de Paul Kagame. Hoje aparece bem na fotografia, mas
ontem tivemos genocídios no Ruanda, tanto é que,
recentemente, aqui em Moçambique, tivemos um pronunciamento da Associação dos Ruandeses, que levantam a preocupação de que é um regime que persegue

os seus opositores”, disse Manteigas, considerando que
a aliança entre os dois presidentes pode “levar-nos até
lá, porque é uma maneira de usar o princípio maquiavélico de que os fins justificam os meios e perpetuar-se no poder”, concluiu, reforçando a ideia de que os
moçambicanos, incluindo aqueles a que chamou de
“membros sérios” do Partido Frelimo, “não vão compactuar” com uma tentativa de alterar a Lei-Mãe.
“Pode-se estar a hipotecar os recursos”
Um dos assuntos em voga na actualidade prende-se com a presença de tropas estrangeiras em Cabo
Delgado. Se em relação à Força em Estado de Alerta da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral há
transparência, o mesmo não se pode dizer em relação à
vinda das tropas ruandesas. Sabe-se que vieram apoiar
Moçambique no combate ao terrorismo, mas os detalhes da missão nunca foram tornados públicos.
“O PR convida as Forças ruandesas à revelia de um
órgão de soberania tão relevante como a Assembleia
da República, e não se sabe, até hoje, qual é o acordo no
qual o PR se baseou para permitir a entrada das forças
estrangeiras que agora já estão a multiplicar-se”, disse
Manteigas, levantando receios de que os recursos que
abundam naquela província possam ser hipotecados.
De resto, o deputado da Assembleia da República
entende que a guerra em Cabo Delgado tem um único
móbil - gás natural, sendo também por causa do mesmo – e não das pessoas – que o Chefe do Estado solicitou a intervenção militar externa.
“Mocímboa da Praia ficou um ano nas mãos dos
terroristas e o PR manteve-se irredutível como Comandante em Chefe, não queria solicitar apoio internacional. Só a partir do momento em que o gás começou a
ficar em causa é que tivemos a entrada das Forças ruandesas”, denunciou.
Custo de vida e a “cobardia” da massa pensante
Houve espaço, na conversa com o porta-voz da Renamo, para abordar um outro tema incontornável: o
custo de vida. Recentemente, o Governo anunciou o
aumento do preço dos combustíveis, e já se adivinha
um efeito dominó sobre os restantes produtos e serviços, o que há-de complicar ainda mais a já precária
situação da população moçambicana.
A Renamo foi o único partido que reagiu ao aumento do preço dos combustíveis, classificando-o
como um “insulto”, num país onde os trabalhadores
afectos à área de restauração, por exemplo, tiveram
um aumento salarial de apenas 100 meticais, o que, na
perspectiva de José Manteigas, é obrigar as pessoas a
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viverem debaixo da ponte.
Num discurso eleitoralista, disse que a situação de
vida dos moçambicanos já justifica a mudança de regime, e, nesse sentido, saúda o facto de os moçambicanos “já estarem a acordar”, mas lamenta a “cobardia” da
“massa pensante”. “Há coisas que estão a manter este
país e o cidadão numa situação deplorável, mas quando chega o momento de tomar a decisão, são esses da
massa pensante que corroboram com uma fraude eleitoral. Desvirtuam todo um processo de eleição”.
O nosso interlocutor entende que é por causa desses “compatriotas escravos do umbigo” que os moçambicanos não conseguem trocar uma “camisa que está
rota ou cansada”. Entre os indivíduos a quem aponta
o dedo acusador estão os membros da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e do Conselho Constitucional,
que “deveriam ser chamados à barra do tribunal para
serem julgados e condenados”.
Manteigas diz não entender como é que um órgão
como a CNE, que desde os primórdios é dirigido por
pessoas ligadas à religião, se deixa manipular.
“Sinceramente, desde que começou o processo
multipartidário em Moçambique, tivemos como presidentes da CNE pessoas com uma referência académica
e religiosa, e era suposto que fossem reservas morais,
inabaláveis e imunes a qualquer tentativa de corrupção e imoralidade”.
“Quase todos eles, com excepção de um que não
vou mencionar, foram corruptíveis, por isso tivemos
sempre, até hoje e de forma cíclica, conflitos pós-eleitorais, por culpa dessas pessoas que estão à frente dos
processos eleitorais”.
“Nyongo foi vítima da Frelimo”
A morte de Afonso Dhlakama, em 2018, deixou marcas profundas na Renamo, mas, mais do que isso, abriu
espaço para uma divisão interna, com um grupo a rejeitar a liderança de Ossufo Momade e consequente não
participação no processo de de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos homens armados da
Renamo.
O grupo dissidente ficou conhecido como Junta Militar da Renamo (JMR) e era liderado por Mariano Nyongo,
que foi abatido no dia 11 de Outubro do corrente ano.
Para a Renamo, cuja ideologia “gravita à volta da pessoa
humana”, a morte do líder da JMR é uma “tristeza”, até porque, nas palavras do porta-voz do partido, não era desejável que se resvalasse para o uso da força. O desejável,
disse Manteigas, seria que tivesse sido capturado e levado à barra do tribunal, para responder pelos seus crimes.
Num outro desenvolvimento, o porta-voz revelou
que Nyongo foi “descartado” por quem o “usou”.
“O mais penoso é que ele foi manipulado ou deixou-se manipular. Só que a dado momento aqueles que o
usaram já não estavam a interessar-lhe. Depois do encerramento da campanha eleitoral, no dia 14 de Outubro de
2019, o finado Mariano Nyongo apareceu num espaço da
Televisão de Moçambique a exortar os moçambicanos a
não votarem no presidente Ossufo Momade”, esclareceu
Manteigas, para quem Nyongo estava a servir aos interesses da Frelimo.
O porta-voz recordou que, na constituição da Junta
Militar, estava a TVM, a Rádio Moçambique e órgãos de
comunicação privados no meio da floresta, o que, na sua
perspectiva, sustenta a tese de que o Governo deixou a
JMR crescer.
“É razoável que uma equipa da TVM, da RM, e mesmo
de um órgão privado seja destacada para ir fazer cobertura de um evento promovido por um indivíduo que constituía uma grande ameaça à segurança do Estado sem o
consentimento do próprio Estado? Se isso foi possível, a
pergunta é: como é que foi possível? Porque se até um
partido legalmente reconhecido no país, quando faz uma
actividade política numa cidade é preciso pedir favores
aos órgãos de comunicação social, sobretudo públicos,
para fazerem a cobertura…”, questionou.
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MALWANDLA

Chapa 100 instiga manifestação popular
Fernando Benzane

As cidades de Maputo e Matola têm
conhecido momentos extremamente difíceis no que tange aos transportes semi-colectivos de passageiros, únicos que
garantem a circulação de pessoas e bens,
particularmente entre as duas cidades. A
crise perdura há muito tempo, porém,
tornou-se mais grave com o aumento do
custo dos combustíveis anunciado recentemente pelo Governo.
Os munícipes das duas urbes estavam
minimamente conformados com a táctica
de encurtamento de rotas e faziam todo
o tipo de esforço, como que a fazer das
tripas o coração, para chegarem aos seus
locais de trabalho ou à escola, e, porquê
não, ao hospital, enfrentando destemidamente os insuportáveis custos dos meios
de transporte. Só para sair da Matola para
a cidade de Maputo, era normal precisar
de três carros, um que te levasse à Casa
Branca e deste ponto apanhar um outro
que te deixasse na antiga Brigada Montada e aqui apanhar um outro até Museu ou
Baixa, só para citar um exemplo.
Com a subida do preço dos combustíveis, a situação agravou-se ainda mais, e
caso ninguém preste atenção, a situação
pode gerar uma confusão popular, cujas
consequências poderão não ser diferentes
das anteriores revoltas, que resultaram no
que assistimos nessa altura. O Governo
deve fazer-se aos locais onde a população
procura os transportes semi-colectivos
para, in loco, constatar o sofrimento a que
o povo está sujeito.
O procedimento dos transportadores
semi-colectivos tende a instigar a população a enveredar pela via da manifestação
de repúdio à subida do preço do combustível. Nem têm ideia das possíveis consequências para com os seus meios. Em manifestações de um passado recente, alguns
semi-colectivos foram incendiados, pelo
que os respectivos proprietários somaram prejuízos e outros acabaram mesmo
falidos.

Nos bairros onde existem terminais
dos famosos chapas 100, assiste-se a brincadeiras de mau gosto, engendradas pelos
cobradores e motoristas dos semi-colectivos. Quando se fazem aos terminais,
descarregam os passageiros e do terminal transportam apenas cinco pessoas ou
menos que isso, sob olhar inconsolável de
gente que aguarda pelo transporte há longas horas em filas ordeiras. E, numa arrogância de um autêntico autoritário, de
uma era de que a memória não se quer
lembrar, retira-se do terminal com carro
quase vazio comparativamente àquilo que
é a lotação do carro.
À sua retirada do terminal, sem levar
passageiros que os aguardavam, invocam
a subida dos preços dos combustíveis
como justificação. Abandonam passageiros em terra para, ao longo da rota, transportar os que se comprometem a pagar
ligações ou aqueles que descem perto.
De preferência, os transportadores
aceitam viajantes que possibilitam que
cada assento possa ser usado de forma
alternada, isto é, quando um desce, sobe
outro, até que possam ser 4 ou 5. O famoso sobe-desce permite a colecta de receitas
fabulosas, e isso leva a que os transportadores prefiram sacrificar até crianças que
vão à escola.
É urgente que o Governo ponha cobro
a esta situação, que sujeita a população a
um sofrimento desnecessário. Que faça o
reajustamento do custo dos transportes
semi-colectivos, um procedimento que
deve ser acompanhado por alguma monitoria de quem de direito, sob o risco de o
mesmo aumento conduzir ao agravamento dos actos especulativos.
Em algum momento, aquando do
agravamento da situação da pandemia,
vimos o desdobramento das autoridades
político-administrativas dos bairros e dos
municípios, incluindo dos próprios edis
e seus vereadores, para que se observasse
cuidadosamente as regras sanitárias esta-

belecidas, e, de facto, a partir dos terminais, havia cumprimento.
Havendo vontade que norteou a união
de esforços na luta contra a Covid-19, os
transportadores podem observar com
respeito os direitos dos utentes dos seus
carros, razão da sua existência como
transportadores. É necessário que se ponha cobro às brincadeiras de mau gosto
dos transportadores semi-colectivos, fazendo valer a lei. Quem não está em condições de servir o povo, que se retire da
actividade e invente outra para a qual vai
investir, para também contribuir a bem
do desenvolvimento do país.
São recorrentes as atitudes pouco abonatórias dos transportadores semi-colectivos, mesmo que não tenha ocorrido
qualquer aumento do custo do combustível. Naturalmente que é uma classe que
moralmente nunca esteve preparada para
ajudar o povo, mas sim para tirar ganhos
a todo o custo sobre este pacato e sofrido
povo.
O Governo não deve fingir que não
está a ver o sofrimento do povo neste sector, é necessário que faça algo para aliviar
a sociedade moçambicana do sofrimento
de que é alvo neste sector. Sabemos que
enquanto a população não reagir furiosamente, ninguém é sensível para com os
problemas do povo.
O Exército e a Polícia poderão intimidar, adiando a solução de um problema que precisa de uma solução e não de
um adiamento. Não imaginam o tipo de
comentários que a população faz quando abandonada por um chapeiro num
determinado terminal, alegadamente
porque o Governo aumentou o preço do
combustível!
Não esperem para culpar a oposição,
tragam solução, porque a população quer
deslocar-se de um lugar para o outro. O
sofrimento da população é sinónimo
de cartão amarelo para quem governa.
Cuide-se!
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Em Gaza, na calada da noite, mulheres violam
homens
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Culpa dos “Sibhales” na RSA que teimam em não
voltar à casa.
Se o mundo estava habituado a ouvir estas notícias, mas sempre associadas ao mau comportamento dos homens, na província de Gaza, a coisa ganha
outros contornos. Circulam nas redes sociais trechos
de vídeo dando conta que duas mulheres invadiram
a casa de um suposto vizinho e, quando menos se esperava, “prenderam” o homem para exigir sexo. O cenário, que parece ter saído das quatro paredes, inclui
uma passagem em que as predadoras afirmam terem
obrigado o homem ao acto, pelo que, e na cara de todos presentes, pedem desculpas.
Esta cena de violação sexual traz consigo vários
cenários e hipóteses de análise, havendo quem aponte
o facto de, nesta zona do país, a maior parte dos homens estar a oferecer sua força de trabalho na vizinha
África do Sul, o que faz com que mulheres locais sintam, e por um longo período, a falta de calor humano,
o que inclui, claramente, a satisfação sexual.
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A província de Gaza consta da lista das que mais
mão-de-obra fornece à vizinha terra do rand. São vários moçambicanos que para lá se deslocam à procura
de pão nas minas de ouro e platina, podendo apenas
estar com suas famílias em períodos específicos (festa de Natal e de fim de ano, assim como no famoso
Good Friday)
Observando a idade destas predadoras, pode-se
dizer que se trata de mulheres jovens, que, cautelosamente, vão mapeando viúvos, ou seja, homens solteiros. A estratégia consiste em acompanhar movimentos destes solteiros, desde a ida ao local de cabanga, a
quantidade de tom-tom-tom consumido e, por fim, o
tipo de paulada que a vítima leva até regressar à casa.
Atentas, e na calada da noite, nossas amigas, ávidas
de sexo, fazem-se porta adentro, imobilizam a vítima,
o que não lhe dá nenhuma chance de gritar para o
mundo fora. Aliás, numa primeira incursão, e para
quem talvez tenha estado séculos sem este belo momento, até pode parecer algo fruto de concordância

entre as partes. A coisa fede pelo número de vezes a
que a vítima é submetida. O homenzinho é posto em
fogo cruzado até que, pela sua própria boca, diga “parem, já não aguento”. É no “parem, já não aguento”
onde há falta de colaboração entre as partes, dado que
as mulheres querem sugar e compensar todo o tempo
que ficaram privadas de fazer estes movimentos de
prazer.
A violência contra homens na província de Gaza
foi várias vezes reportada, mas porque ainda nos faltavam evidências, até porque isto parecia uma simples
piada, ninguém dava crédito. O grupo de predadoras,
ao ser investigado, denotou ser composto por mulheres “com donos”. Afirmam terem seus esposos na República da África do Sul, e que, por temerem qualquer
tipo de represálias, preferem ser mais lobisomens.
Elas afirmam haver escassez de homens na zona, e
que, para aqueles que se mostram casados, não há espaço para qualquer tipo de amantismo ou adultério.
O adultério naquela região é severamente condenado,
havendo até casos em que mulheres adúlteras
descobertas pela comunidade são obrigadas a
abandonar a zona onde vivem. Não há espaço
para roubar marido de outrem, pelo que fazer-se de “caça-homens” é a estratégia encontrada
pelas manas da terra do ximbutso muzaia.
Este fenómeno precisa também de uma
intervenção séria por parte de entidades que
zelam pela preservação dos direitos humanos.
As mulheres desta província, ao se concluir
que este tipo de acto nada tem que ver com
qualquer alegação de obscurantismo, fica claro que elas sentem, sim, que algum direito lhes
é negado.
Os manos lá nas terras do rand precisam
de ser sensibilizados para que saibam que
suas esposas são pessoas com sangue a correr
e que clamam pelo cuidado. Ao direccionar
suas acções a vítimas específicas (solteiros)
estão a dar sinal de que não querem estragar
o lar de outras mulheres, mas querem apenas
serem satisfeitas na cama. São jovens com
sangue ainda em extrema velocidade e querem seus companheiros de volta. Manos aí
na terra do rand, venham apagar vosso fogo
aqui em casa, ainda que tenham que pedir
férias sistemáticas para cuidarem das vossas
esposas.
Para os que gostam de fazer a justiça popular, nada de “apedrejar” estas mulheres.
Sensibilizem-nas a serem pacientes e cautelosas, que seus esposos, um dia, voltarão.
____
A COVID-19 constitui a maior ameaça
de todos os tempos. Vamos todos contribuir
para a redução de novas infecções, seguindo
as directrizes do MISAU.
Lave as mãos com água e sabão, evite aglomerados, use máscara e, acima de tudo, fique
em casa.
O nosso maior valor é a vida.

10

SOCIEDADE

DOSSIERS & FACTOS

08 de Novembro de 2021 SEGUNDA-FEIRA

ACIDENTES DE VIAÇÃO

Parruque quer responsabilização dos
“terroristas da estrada”

O

sanguento acidente de viação
que ocorreu no último sábado,
06 de Novembro, levou a que o
Governador da província de Maputo, Júlio Parruque, se deslocasse ao distrito da Manhiça, onde, em pleno domingo, orientou uma sessão extraordinária do
Governo provincial. Júlio Parruque deixou
claro que a paciência não está longe de se
esgotar e apelou a responsabilização dos
“terroristas da estrada”.
D&F

Texto: Dossiers & Factos

O distrito da Manhiça, na província da Maputo,
transformou-se num verdadeiro “corredor da morte”.
Depois de a região de Maluana ter testemunhado a
morte de 32 pessoas numa sentada, em Julho último, no sábado, 06 de Novembro, o sangue foi derramado na localidade de 3 de Fevereiro, também em
consequência de um acidente de viação. Morreram
16 pessoas e outras sete ficaram gravemente feridas.
Sobreviventes só há dois e ambos foram, ontem,
07 de Novembro, visitados pelo governador de Maputo, Júlio Parruque, no Centro de Saúde local, onde
se encontram sob cuidados médicos. Depois da visita, Júlio Parruque dirigiu uma sessão extraordinária
do seu executivo alargada ao governo do distrito da
Manhiça, autoridades religiosas e tradicionais, par-

Júlio Parruque agastado com o comportamento de alguns condutores
ceiros e sociedade civil.
O governante agradeceu a todos por se terem
deslocado àquele distrito para apoiar as vítimas
do sinistro rodoviário, considerando que o gesto é demonstrativo de que a população não está
abandonada. Na sequência, o governador voltou a

Estradas da Manhiça vira “corredor da morte”

solidarizar-se com as vítimas do sinistro e seus familiares, disponibilizando o apoio incondicional do seu
executivo.
Instantes depois, mudaria de tom, mostrando-se
claramente agastado com o comportamento de alguns automobilistas, que transformam uma província que é “corredor de desenvolvimento” num “corredor de sangue”.
Para Parruque, nada justifica a indisciplina que
tem ceifado vidas humanas nas estradas desta parcela do país, por isso instou a Polícia de Trânsito (PT)
e Instituto Nacional de Transportes Rodoviários (INATRO) a intensificarem a fiscalização rodoviária na Manhiça, reforçando, sobretudo, o controlo da velocidade. Exigiu tolerância zero e aplicação rigorosa das
punições previstas nas diferentes disposições legais.
Igualmente, desfiou a Administração Nacional de
Estradas (ANE) a viabilizar a sinalização rodoviária
no troço Marracuene-Incoluane e a fazer a redefinição dos limites de velocidade nas áreas de tráfego
intenso.
O Governador exigiu o controle acirrado da capacidade e lotação das viaturas, principalmente dos
semi-colectivos, pois no último acidente, para além
do presumível excesso de velocidade, aventa-se a superlotação como uma das causas.
Júlio Parrque quer que a Polícia da República de
Moçambique (PRM), em coordenação com o governo do distrito da Manhiça e todos os outros parceiros
operativos, garanta a presença policial no terreno,
principalmente nos meses de Novembro e Dezembro, por forma a obrigar os automobilistas a repousar, sobretudo os de longo curso.
Parruque enfatizou que a sensibilização e educação rodoviária devem prevalecer, e devem assumir os
diferentes formatos, sem descurar a aplicação impiedosa de sanções aos prevaricadores.
Lembre-se que, até ao presente momento, a província de Maputo conta com 104 acidentes de viação,
que resultaram em 128 óbitos, contra 89 acidentes
em igual período em 2020.
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JUSTIÇA NA PERIFERIA

O TEMPO DA LEI PENAL
Por Salvador Nkamate
O tempo em que determinada lei deve vigorar ou
produzir seus efeitos assume-se como uma das mais importantes questões no direito, pois, para além das questões concretas que a lei deve regular, a questão do período de vigência de determinada lei pode impactar sobre
os direitos adquiridos dos cidadãos, por um lado e, por
outro lado, constitui um limite à intervenção estatal por
conta desta mesma norma.
Para o Direito Penal (referimo-nos aqui ao direito
penal em sentido amplo, que para além do direito penal
substantivo, abrange também o direito processual penal,
adjectivo ou formal, e o direito de execução das penas e
medidas de segurança ou direito penal executivo), dado
que apresenta como marca de destaque a aplicação de
uma pena que implica a limitação de direitos fundamentais, que consiste principalmente na limitação do direito
de liberdade, concretamente o ius circulandi, a questão
sobre o período de vigência da lei apresenta especificidades em relação aos outros ramos do direito, particularidades estas que visam, sobretudo, exaltar e realçar a
justiça penal como medida de ultima ratio.
No contexto moçambicano, assistiu-se no actual ciclo
governativo a uma profunda alteração da legislação penal mais relevante, marcada pela revisão e aprovação de
normas nucleares do direito penal total, designadamente
o Código Penal, Código Processual Penal e Código de
Execução de Penas, bem como normas complementares,
onde se destaca o Lei de Recuperação de Activos.
Todavia, dadas as especificidades do direito criminal,
a aprovação da nova legislação não representa necessariamente a exclusão em absoluto da legislação anterior,
visto que esta continua a produzir efeitos relativamente
aos factos ocorridos na sua vigência, sendo por isso de
relevância extrema, para o intérprete e para o aplicador
da lei penal, o domínio dos pressupostos para a determinação do tempo de vigência da lei penal, sob pena de
macular os propósitos modernos desta área do direito,
cujo alcance se deve à contribuição dos iluministas, que
permitiram que o direito penal deixasse de ser um instrumento de terror ao serviço do Estado e passasse a ser
um instrumento de justiça, por um lado, e limitador do
poder punitivo do Estado, por outro.
Ora, quando se está em face da lei penal strictu sensu, a lei penal substantiva, o princípio fundamental que
orienta a aplicação desta no que diz respeito ao tempo
da sua vigência é o princípio da legalidade, que, sendo
um princípio multifacetado, apresenta-se para esta situação como princípio da irretroactividade da lei, o que
significa que a lei somente se aplica para casos futuros,
situações posteriores à sua entrada em vigor.
Este princípio tem consagração no art. 60º da Constituição da República de Moçambique e no art. 3 do

Código Penal. Estes dois diplomas estabelecem por si
algumas excepções ao efeito irretroactivo da lei penal,
as quais cumulativamente traduzem-se na regra da aplicação da lei mais favorável, a qual pode ocorrer, basicamente, nos casos de descriminalização e da atenuação da
consequência jurídica.
Na lei penal adjectiva, o direito processual penal, os
princípios que orientam a aplicação desta no que diz respeito ao tempo, são os princípios do “tempus regit actus”
e o princípio do respeito pelo anterior processado.
Como consequência destes princípios, a lei processual penal, uma vez entrada em vigor, é de aplicação
imediata, isto é, aplica-se aos actos posteriores que venham a ter lugar nos autos, dando assim, pois, cobertura
a todos os processos pendentes, portanto, mesmo àqueles que se iniciaram, mas ainda não estão concluídos,
excepto se dessa aplicação resultar: agravamento sensível e ainda evitável da posição do arguido e anarquia
processual[1].
O ordenamento jurídico moçambicano acolheu estes
princípios da aplicação da lei processual penal no tempo
no art. 9 do Código de Processo Penal e no art. 3, da Lei
nº. 25/2019, de 26 de Fevereiro (Lei que aprova o Código
de Processo Penal).
Feita uma interpretação sistemática e holística destes
princípios que orientam o tempo de vigência das normas do direito penal e do direito processual penal, uma
verdade que resulta inolvidável é a prevalência do princípio da aplicação da lei mais favorável, na medida em
que a aplicação imediata da lei processual penal apenas
se justifica quando disso não resultar agravamento sensível da situação do arguido.
Portanto, o direito penal e o direito processual penal,
enquanto corpos integrantes do direito penal total, que
mantêm uma relação de complementaridade e necessidade de permanente articulação, uma vez que o direito
processual penal só existe porque existe o direito penal e
este não é aplicável sem regras daquele, partilham objectivos comuns que se expressam pelos princípios e regras
garantistas, em busca da limitação da possibilidade de
uso arbitrário do ius puniendi estatal.
Esta relação de complementaridade também se expressa através da existência de institutos do ramo substantivo que são tratados no ramo adjectivo e vice-versa e
ainda pela existência de normas híbridas ou de carácter
misto que impactam simultaneamente sobre questões
ligadas aos actos processuais e questões ligadas aos direitos do arguido, por exemplo, as normas que versam
sobre as medidas de coação. Por um lado, impactam
sobre o processo, uma vez que visam garantir o prosseguimento dos actos processuais e a eficácia da decisão
que será prolatada nos autos, por outro lado, impactam
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sobre os direitos do arguido – no direito de liberdade,
caso a medida de coação seja a prisão preventiva.
Vai daí que, no caso de sucessão de leis processuais,
a questão da prisão preventiva do arguido preso em processos pendentes e outras questões que impactam nos
direitos do arguido devem ser resolvidas aplicando-se a
lei que no seu conjunto se revela mais favorável ao arguido. Qualquer tentativa de buscar um caminho diferente
deste constitui um acto de profanação dos sacrossantos
princípios do direito criminal.
Vale lembrar que os princípios que hoje conformam
o direito penal nos países civilizados têm origem nos
ideais do iluminismo, os quais se impuseram através da
Revolução Francesa (de 1789), donde se inspiraram as
formas políticas do Estado Liberal, Estado de Direito ou
Estado Constitucional.
Como é sabido, as práticas ocorridas no período do
absolutismo monárquico, no âmbito da justiça penal,
não tinham à frente qualquer barreira que afirmasse direitos e garantias em prol do respeito da dignidade da
pessoa humana.
O absolutismo do poder público, com a preocupação
da defesa do príncipe e da religião, criou em volta da
justiça penal uma atmosfera de incerteza, insegurança
e justificado terror. O arbítrio judiciário, praticamente
sem limites, se expressava, não só na indeterminação
das penas, como na falta de definição dos crimes[2].
Foi na segunda metade do século XVIII que filósofos, juristas e pensadores dedicaram suas obras a censurar abertamente a legislação penal vigente, defendendo
os princípios da dignidade do homem. Nessa época, Cesare Bonesana, marquês de Beccaria, publica, em 1764,
seu famoso Dei delitti e delle pene, inspirado nas ideias
de Montesquieu, Rousseau, Voltaire e Locke. Os postulados formulados por Beccaria marcam o início definitivo do Direito Penal moderno[3].
Com a decorrência do iluminismo, surge também
o humanismo como uma ordem de restrição ao poder
do Estado, protegendo o indivíduo enquanto sujeito detentor de direitos fundamentais. Foi a partir daí que no
direito penal total surgiram vários princípios tendentes
a limitar o poder punitivo no Estado, como são os princípios da necessidade da pena, da última intervenção, da
irretroactividade da lei penal (ou da retroactividade da
lei benéfica), do in dúbio pro réu, etc.
Portanto, na interpretação e aplicação das leis penais,
o intérprete e o aplicador da lei não devem obliterar um
dos propósitos mais importantes das leis penais – limitar
o ius puniendi do Estado, o que também se busca através da observância rigorosa do princípio da aplicação da
lei mais favorável ao arguido, um princípio transversal a
toda ciência jurídico-penal.

12

PLANO DE FUNDO

DOSSIERS & FACTOS

08 de Novembro de 2021 SEGUNDA-FEIRA

O ALERTA QUE A SOBRINHA DO LÍDER DEIXOU EM 2015

“Se Dhlakama morre, os seus homens não
obedecerão a ninguém” (Parte 2)

E

m 2015, a deputada pela Bancada
Parlamentar da Renamo Ivone Soares falava do risco de, em caso de
morte de Afonso Dhlakama, as suas
forças residuais não obedecerem a mais
ninguém. A dissidência de Mariano Nyongo, entretanto abatido, e os homens que
este comandava na sua Junta Militar praticamente confirmam, em parte, a profecia
de Soares. Na entrevista que nos concedeu
e que foi publicada na edição 154, a 23 de
Novembro de 2015, a sobrinha do ex-líder
da Renamo abordou também aspectos da
vida pessoal, bem como política do país. A
reposição desta entrevista enquadra-se na
caminhada rumo aos 10 anos do Dossiers
& Factos.
D&F

Texto: Bernardo Bembele

Dossiers & Factos (D&F) – Foi nas eleições de
2009 que foi eleita deputada…
Ivone Soares (IS) – Sim, nessas eleições já era
candidata, entro como deputada, sou eleita segunda vice-presidente do Gabinete da Juventude Parlamentar, em representação da oposição, porque,
nessa altura, na bancada do MDM só existiam oito
deputados e não tinha nenhum jovem, a Renamo

é que tinha, então acabei sendo eleita. Também fui
eleita vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, e como coincidia com o facto de ser
chefe da diplomacia no partido, isso ajudava bastante nos contactos, no acesso à informação por vezes
privilegiada, contactos com embaixadores, governos,
ministros e outros partidos. Quando fizesse uma viagem de trabalho, tinha a possibilidade de conhecer
mais pessoas, e sobretudo aproveitava aprender para
melhorar aquilo que é a minha performance dentro
do partido. Passado algum tempo, sou eleita relatora da Comissão de Ética Parlamentar, que tinha como
objectivo ajudar a dar um outro ar à Assembleia da
República. Como sabe, há vezes em que há colegas
que têm uma atitude pouco cordial. Esta Comissão
pode ajudar a fazer com que os deputados sigam um
código de conduta que vamos criar, só que pronto, o
mandato acabou e acredito que a nova direcção da
comissão poderá dar andamento ao processo que iniciámos. Mas eu penso que se devia criar um código
de conduta para todo o servidor público, e não apenas para o deputado. Penso que todo o servidor público deve ser exemplar e saber que está para servir o
povo e não para se servir do povo.
D&F – Sendo nova e olhando para aquilo que
é o seu percurso político, o que acha que terá ditado a sua indicação para chefe da bancada do seu
partido?
IS – Na verdade, até hoje não sei o que ditou a
minha indicação. Acredite que ainda não me acostumei com a ideia. Só acredito por causa das respon-

Ivone Soares, deputada pela Bancada Parlamentar da Renamo

sabilidades que tenho, por exemplo, quando assino
documentos, respondo pela bancada e coordeno as
actividades parlamentares. Confesso que os primeiros
meses foram complicados.
“Fiz de tudo para evitar a morte do meu tio porque sou sangue do seu sangue”
D&F – Desde que assumiu estas responsabilidades qual foi o momento mais difícil que enfrentou?
IS – Penso que foi quando tive de liderar a missão
que foi a Gorongosa para coordenar a saída do presidente Afonso Dhlakama de Santungira para vir a Maputo assinar o Acordo de Cessação das Hostilidades
Militares com o Presidente Guebuza. Fui eu, o Dom
Mateu Zupi, os embaixadores dos Estados Unidos,
Itália, Portugal, Botswana e a Alta-Comissária Britânica em Moçambique. Penso que foi um desafio muito
grande, porque todos nós arriscámos nossas vidas. Foi
numa altura em que os confrontos militares estavam
no auge, havia ataques e contra-ataques. Podíamos ter
morrido todos, pois algo podia ter corrido mal. Mas felizmente tudo correu bem.
D&F – Que mensagem levavam ao líder da
Renamo?
IS – A agenda era procurar perceber o que se podia
fazer para acelerar o processo negocial, uma vez que
tudo estava parado no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Era preciso perceber como podia se organizar um encontro de alto nível entre os presidentes
Dhlakama e Guebuza. Na verdade, eu já andava a incomodar algumas personalidades sobre a situação que
o país atravessava. Cheguei a perguntar se estavam à
espera de ver o presidente Dhlakama morto e se pensavam que assim a paz voltaria ao país. Avisei as partes
para que interviessem para que se encontrasse uma
solução negociada, ao invés de ficarem a assistir o país
a ir para o descalabro. E alertei que depois da morte do
presidente Dhlakama, a segurança da Renamo não iria
obedecer a mais ninguém, só o seu Comandante-em-Chefe tem voz de comando para manter a paz.
D&F – Afirma que incomodou muitas personalidades. Qual era a sua maior inquietação?
IS – Temia pela segurança do meu presidente, mas
não somente por isso, principalmente porque ele é
meu tio, sangue do meu sangue e estava numa situação de cerco e a ser bombardeado. Não podia deixar
que algo de mal lhe acontecesse sem nada fazer para
evitar. Por isso, dediquei as minhas forças para encontrar uma saída.
D&F – E depois de Gorongosa qual foi o passo
seguinte?
IS – Depois do encontro com o presidente Dhlakama, e de ouvir as suas exigências para vir a Maputo
assinar o Acordo de Cessação das Hostilidades, acabámos tendo um encontro em Nampula com o Presidente Guebuza. Primeiro, recebeu os embaixadores
e a mim recebeu depois. Recordo-me que a primeira
pergunta que ele fez foi: ‘quem me garante que o teu
tio não vai me fazer organizar a cerimónia para depois
mudar de ideia e não comparecer?’ Eu disse: ‘Senhor
Presidente, nós acabámos de sair de Gorongosa e o
presidente Dhlakama garantiu que se todas as suas
exigências forem cumpridas ele assina o Acordo de
Cessação das Hostilidades Militares. Ele insistiu: ‘tens
certeza que vamos assinar os acordos no dia cinco?’
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Respondi que se cumprisse com a sua parte, haveria
assinatura dos acordos, mas a única garantia que eu
dava era a minha palavra. Olhou para mim desconfiado,
como se estivesse a pensar ‘esta menina que tem idade
de ser minha filha já tem palavra para penhorar!’. Posto
isto, perguntou quais eram as exigências do presidente
Dhlakama e eu expliquei que para sair de Santungira,
exigia a presença de mediadores internacionais idóneos e que pudessem acompanhar todo o processo.
Perguntou-me quem seriam esses mediadores, e eu disse que seriam os embaixadores que inclusive já vinham
acompanhando o processo. Questionou quem iria falar
com os tais mediadores, então respondi que eu não me
importava de fazer isso, desde que ele cumprisse com a
sua parte e não houvesse traição e o líder caísse numa
emboscada. O Presidente disse OK, podes ir falar com
os embaixadores, qualquer dificuldade nos comunique.
Regressei a Maputo, reuni-me com os embaixadores e disse que o presidente Dhlakama pedia que se
juntassem a ele naquele momento, em nome de todos
os moçambicanos e da paz, e eles aceitaram. Mas reconhecendo que era uma missão arriscada, tiveram que
pedir autorização aos respectivos países, e felizmente
foram autorizados, e finalmente mais uma vez fomos a
Gorongosa para trazer o presidente Dhlakama.
D&F – Como foi o retorno do líder, numa altura
em que a campanha para as presidenciais ia na sua
segunda semana e os cidadãos, principalmente os
seus potenciais eleitores, andavam preocupados?
IS – Foi recebido de forma eufórica, a campanha
praticamente começou ali. Não imagina quantas vezes
fomos interrompidos pela população que queria ver o
presidente Dhlakama. Em cada local onde parávamos,
havia um aglomerado de pessoas a gritarem ‘salvador’,
era muita gente com sede de justiça, pois sabiam que
mais uma vez perdeu parte da sua vida a lutar pelo melhor deste país. Chegámos a Manica e ele entrou no hotel onde tomou banho e trocou de roupa. À sua saída
do hotel, já não se passava, porque a cidade de Chimoio
ficou literalmente paralisada.
D&F – Foi indicada para acompanhar o candidato
presidencial da Renamo nas eleições de 2009. Chegou
ao posto de deputada e de chefe da bancada do partido. O facto de ser sobrinha de Afonso Dhlakama não
teria influenciado para que isso acontecesse?
IS – Bom, o meu tio tem muitos familiares, tem irmãos, filhos, que são pessoas mais directas. Se fosse
uma questão de ligação familiar, ia buscar uma dessas
pessoas e não uma sobrinha. Há muita gente que realmente faz essa ponte e diz: ‘olha só, é porque é família
do presidente’. Mas o presidente Dhlakama não é daqueles que favorece seus parentes. Neste caso, foi uma
coincidência. Eu entrego-me ao trabalho e sou frontal,
tenho coragem de dizer até a ele quando as coisas não
estão bem. Não sou daquelas pessoas que dizem que
tudo está certo, mesmo quando não estão, só para
agradar o chefe”.
“Não sou candidata à sucessão do líder”
D&F – Há vozes que insinuam que esteja a ser
preparada para substituir o líder da Renamo. Será
verdade?
IS – Não acredito! Essa possibilidade está muito fora
de cogitação. Nisso eu não acredito, penso que cada
um faz a sua tarefa e o facto de eu ser chefe de bancada
não significa que esteja a ser preparada para suceder
o presidente Dhlakama, como se tem especulado. Porque, primeiro, o partido tem órgãos, e as decisões são
tomadas por esses órgãos. O presidente não iria convencer todo o partido, ao invés de escolher um general
que esteve consigo nas matas, alguém que conhece
melhor o partido e que está nele se calhar desde a sua
fundação e que esteja melhor preparado e com perfil
para ser dirigente desta dimensão.
D&F – Caso os órgãos do partido decidam indicar-lhe como substituta do líder, estaria em condi-
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Dia em que Dhlakama foi cercado em sua residência, na cidade da Beira
ções de assumir essa responsabilidade?
IS – Mas estamos no campo das suposições sem
fundamentos, para já, não há nenhum sinal de contestação da liderança, então não há essa possibilidade. E estou convicta de que na Renamo não temos,
neste momento, alguém com carisma, popularidade
e dimensão do presidente Dhlakama, dentro e fora do
país. Depositamos total apoio e confiança na liderança e nos órgãos do partido.
D&F – Tem boas relações com outros chefes de
bancadas e com a Presidente da Assembleia da
República?
IS – Bem, em plenária é o que vemos sempre que
há sessões, um dia há consenso e noutro há uma autêntica confusão. Um dia a AR aprova leis de forma
consensual e noutro as bancadas estão totalmente
divididas. Portanto, na vida profissional estamos a
este ponto. A nível pessoal, não há nenhuma relação de proximidade, tanto é que antes de vir para
o Parlamento, não conhecia esta gente de lado nenhum, exceptuando os do grupo do MDM, que eram
da Renamo. Há um respeito que acredito que é mútuo, procuro dizer o que penso sem ir para o fórum
pessoal. Nem com a Presidente da AR tenho relação
de afinidade, lembro-me apenas que uma vez o meu
marido ficou hospitalizado, e ela veio visitar, mais
nada... Também me lembro que recebi uma chamada do chefe da Bancada do MDM a desejar melhoras
ao meu esposo e manifestar vontade de visitá-lo,
mas não chegou a fazê-lo.
D&F – Que avaliação faz do Parlamento? Está
no nível ideal para um órgão representativo do
povo?
IS – Ainda está muito longe do ideal. A Bancada
da Frelimo, mais do que fiscalizar o executivo para a
continuidade deste, quando a Bancada da Renamo
exige explicação sobre a governação, por exemplo,

sobre o escândalo financeiro da EMATUM, a Frelimo
opõe-se e boicota a exigência da transparência. De
que vale ter um parlamento assim, se a maioria nega
que se questione a gestão da coisa pública.
D&F – Como avalia a situação do país?
IS – É preocupante, continuamos com níveis alarmantes de pobreza, as populações não têm serviços
básicos de qualidade, a educação e a saúde ainda são
deficitários, há criminalidade, sequestros e corrupção. E isto é que faz com que o governo da Frelimo
esteja interessado em provocar um conflito no país,
para justificar a má governação.
D&F – Falou do desarmamento compulsivo da segurança da Renamo. Será que o partido teria vontade de entregar as armas de forma
voluntária?
IS – Se houver garantias de que os homens da Renamo não serão perseguidos e que serão reintegrados nas Forças de Defesa e Segurança (FDS), mas muitas dúvidas pairam no ar. Sentimo-nos muito traídos.
O Governo comprometeu-se a garantir a segurança
do líder da Renamo quando saísse de Gorongosa.
Agora, como é que o mesmo Governo logo de seguida manda cercar a casa do presidente Dhlakama? É
preocupante, porque o que aconteceu no dia 09 de
Outubro não se justifica. Sentimo-nos usados, os mediadores sentem-se mal, há quem diz que alguém no
seio deles recebeu dinheiro para ir convencer o presidente Dhlakama a sair para depois o vender. Não
fosse a calma do presidente Dhlakama, teria morrido
lá. Bastava ele ter reagido para o assassinarem, mas
apanharam uma surpresa. Esqueceram-se de que
ele não nasceu ontem e que é inteligente. Levaram
as armas, mas isso não significa o desarmamento
da Renamo. Querem desarmar compulsivamente, e
sempre há relatos de baixas nas Forças do Governo,
estão mesmo a desarmar ou a armar a Renamo?
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INSS TETE

Pescadores consciencializados a
inscreverem-se no sistema

P

escadores artesanais e agentes
económicos dos distritos de Cahora Bassa e Mágoè foram, há dias,
consciencializados a inscreverem-se no Sistema de Segurança Social, como
forma de garantirem a sua protecção social e das suas famílias.

de Mágoè, nomeadamente o administrador distrital, Titos
Vonduane Sitóe, e o secretário permanente, Marcolino Rocha, às quais o delegado provincial do INSS pediu apoio e
colaboração nas actividades levadas a cabo pela Segurança Social.
O delegado deu a conhecer o interesse do INSS em se
fazer representar em Mágoè, através da instalação de um
posto de atendimento ou representação distrital, devido às

potencialidades existentes, tendo em conta que o distrito se
localiza na extensão da albufeira de Cahora Bassa.
Os governantes do distrito de Mágoè mostraram-se
abertos para dar todo o tipo de apoio e disseram ser muito
importante a aproximação dos serviços do INSS à sua área
de jurisdição. Igualmente, prometeram mobilizar os agentes económicos para aderirem ao Sistema de Segurança
Social.

D&F Cortesia: INSS
O apelo foi feito pelo delegado provincial do Instituto
Nacional de Segurança Social (INSS) em Tete, Daniel Manuel Simbanai, durante a palestra que proferiu para 40
pescadores artesanais do centro de pesca de Sinthi, em
Cahora Bassa, bem como no encontro que manteve com
11 agentes económicos da sede distrital de Mágoè.
Simbanai destacou, nos encontros, a necessidade de
os pescadores e agentes económicos prepararem o seu
futuro e dos seus dependentes, inscrevendo-se e canalizando as suas contribuições para o Sistema de Segurança
Social, com o objectivo de garantir a subsistência nas situações de falta ou diminuição de capacidade para o trabalho,
bem como dos familiares sobreviventes em caso de morte
do trabalhador.
A palestra com os agentes económicos foi antecedida
do encontro de cortesia com as estruturas governativas

Pescadores instados a aderir ao Sistema de Segurança Social

INSS CABO DELGADO

349 contribuintes solicitaram a
regularização da dívida

D

urante o mês de Setembro, 349
contribuintes solicitaram junto à
Delegação Provincial do Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS) de Cabo Delgado a regularização
da dívida de contribuições, no âmbito do
perdão de multas e juros de mora, aprovado pelo Decreto n.º 29/2021, de 12 de
Maio.

constitui uma grande preocupação para o Governo, pois
registam-se situações de alguns contribuintes desonestos
que descontam aos seus trabalhadores e não canalizam ao
INSS, o que é prejudicial para aqueles, visto que, desta forma, se compromete a subsistência desta camada e dos seus
dependentes, nas situações de falta ou perda da capacida-

de para o trabalho.
Estiveram presentes no evento representantes dos
parceiros sociais, nomeadamente a Organização dos Trabalhadores de Moçambique - Central Sindical - (OTM-CS)
e o Conselho Empresarial Provincial, assim contribuintes e
beneficiários do Sistema de Segurança Social.

D&F Cortesia: INSS
Dos 349 contribuintes que solicitaram o perdão de multas e redução de juros de mora, com uma dívida de cerca de
45 milhões de MT, 147 efectuaram o pagamento no montante de 4.190.078,82 MT (quatro milhões, cento e noventa
mil, setenta e oito meticais e oitenta e dois centavos).
Actualmente, a dívida de contribuições ao nível da província de Cabo Delgado é de 105.995.138,06 MT (cento e
cinco milhões, novecentos e noventa e cinco mil, cento e
trinta e oito meticais e seis centavos), abrangendo 2.798
contribuintes. É no quadro das acções de recuperação do
valor da dívida que a Delegação Provincial do INSS de Cabo
Delgado realizou, há dias, mais um seminário de sensibilização dos contribuintes devedores, acto dirigido pela directora dos Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho.
Falando aos presentes, Jorgina Manhique disse que
a dívida de contribuições ao Sistema de Segurança Social

Cidadãos aderem à regularização da dívida de contribuições
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Província de Maputo

Adesão à campanha de vacinação
supera expectativas

L

ançada em princípios do mês de
Agosto do ano em curso, a campanha de vacinação em massa contra
a Covid-19 está a ser um sucesso
na província de Maputo. Dados apresentados pela Direcção Provincial da Saúde
mostram que as expectativas foram largamente superadas e, em alguns casos, até
mesmo antes da data prevista.
D&F Texto: Dossiers & Factos

A Direcção Provincial de Saúde em Maputo faz um
balanço positivo da campanha de vacinação em massa nesta parcela do país. De acordo com o chefe do
Departamento de Saúde da instituição, Filimone Zibia, na primeira e segunda fase, foram vacinadas nesta província mais de 240 mil pessoas, o que corresponde a 19% da cobertura da população elegível, ou
seja, pessoas com um mínimo de 18 anos de idade.
Segundo Zibia, as expectativas foram superadas,
pois esperava-se vacinar, ao longo deste período, cerca de 234 mil pessoas, das quais 25 mil fazem parte da
população rural. De resto, o desempenho na zona rural foi formidável, conforme fez saber Filimone Zibia.
“Na zona rural, tivemos uma cobertura de 100%
e conseguimos essa cobertura antes da data prevista
para o término da campanha. Houve muita adesão a
esta campanha na zona rural”.

Os distritos de Boane, Marracuene e Manhiça não conseguiram alcançar as coberturas
previstas, e o chefe do Departamento de Saúde justifica o facto
com problemas de “mobilidade
urbana”.
Por outro lado, continuou a fonte, “na zona urbana, tivemos uma cobertura de 87% da população,
tendo sido vacinadas 181 939 pessoas nas faixas etárias dos 30 a 49 anos de idade”.
A DPS considera que todos os grupos aderiram
à campanha de vacinações, mas há um grupo etário
que se destaca. Trata-se de pessoas com idade acima dos 49 anos de idade, apesar de um início pouco animador. “Houve uma fraca adesão desse grupo

Nível de adesão supera o esperado na província de Maputo

no início da campanha, mas, com a intensificação da
mobilização, conseguimos ter um maior desempenho nesse processo, principalmente nos distritos de
Namaacha, Magude, Moamba e Matola”, referiu.
Os distritos de Boane, Marracuene e Manhiça não
conseguiram alcançar as coberturas previstas, e o
chefe do Departamento de Saúde justifica o facto
com problemas de “mobilidade urbana”.
Lideranças locais com papel chave
O sucesso da campanha de vacinação em massa
na província de Maputo é resultado de uma série de
estratégias implementadas pela DPS, mas, sobretudo, do envolvimento dos líderes comunitários e religiosos, que também ajudaram no combate à desinformação e às fake news à volta das vacinas contra a
Covid-19. As fake news são, de resto, a maior barreira enfrentada pela DPS – Maputo, fez saber o nosso
entrevistado.
“No sector da Saúde, de uma forma geral, nós
tivemos vários internamentos na província, por isso
tivemos que procurar várias estratégias. A estratégia que garantiu uma maior mobilização foi uma
espécie de abordagem porta a porta. Não vacinávamos, mas mobilizávamos e indicávamos o local
mais próximo para a vacinação. Estivemos também
a vacinar nas congregações religiosas. No nosso sétimo dia de campanha, estávamos com uma baixa
cobertura vacinal, e intensificámos a nossa mobilização com o apoio directo dos nossos decisores políticos, eles também se envolveram, para além dos
líderes religiosos e comunitários. Sentimos muito
envolvimento dos líderes religiosos e também conseguimos grande cobertura por causa das brigadas
móveis nas zonas urbana e rural, usámos também
os meios de comunicação social”, apontou.
A DPS-Maputo garante estar a fazer de tudo
para vacinar toda a gente e não descarta a possibilidade de haver uma terceira dose, até de forma a
reduzir o impacto de uma possível quarta vaga da
pandemia viral. Aliás, Filimone Zibia considera que
a quarta vaga é inevitável, devendo chegar “cedo
ou tarde”, mas exorta a população a atrasá-la o máximo, cumprindo escrupulosamente as medidas de
prevenção.
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QUEM DEVE SER PARCEIRO MILITAR DE MOÇAMBIQUE NO LESTE EUROPEU?

Especialistas apontam Rússia e
rejeitam Ucrânia

A

necessidade de apoio militar estrangeiro para debelar o terrorismo em Cabo Delgado já reúne
consenso em Moçambique, depois
de o sucesso das operações ter “convertido”
os cépticos. Mas se o apoio militar externo
reúne consenso, há discussões em torno da
sua proveniência. Alguns especialistas, que
em outros tempos reprovaram a cooperação
com os Estados Unidos da América, reprovam também a Ucrânia, e as razões são várias.
D&F

Texto: Dossiers & Factos

Apesar de nunca ter sido oficialmente confirmada, foi várias vezes reportada a presença de militares russos no Teatro Operacional Norte, em missão
de combate ao extremismo violento em Cabo Delgado. Ao que se diz, tais militares pertenciam a uma
empresa de segurança privada de elite, denominada Wagner.
Os media internacionais especializados em assuntos militares anunciaram depois a saída dos supostos mercenários russos, dando lugar à entrada
de outros, desta feita provenientes da África do Sul,
a Dyck Advisory Group (DAG). Só que os sul-africanos também saíram, após o término do contrato
que haviam rubricado com o Estado moçambicano.
Na sequência da saída da DAG, foi noticiado que
as operações aéreas seriam assumidas por ucranianos, o que despertou a curiosidade do Dossiers &
Factos no sentido de perceber quais seriam as vantagens de trabalhar com a Ucrânia, atendendo e
considerando o facto de Moçambique ter boas relações com a Rússia.

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia
As fontes foram unânimes em afirmar que, a ter
que se optar entre um e outro país, a escolha natural
teria de ser a Rússia, por ser muito mais pujante do
ponto de vista militar. Para demonstrar o desequilíbrio entre estes dois países do leste europeu, que
por sinal não “morrem de amores” um pelo outro,
trazem alguns números. De acordo com os mesmos,
a Rússia tem um exército de pouco mais de 800 mil
homens, contra pouco mais de 100 mil homens da
Ucrânia.
Ao nível de aeronaves, Moscovo tem mais de mil
meios, contra pouco mais de duas centenas de Kiev.

Vladimir Putin, presidente da Rússia

Há uma grande diferença também no que diz respeito aos meios para a marinha de guerra, com as
17 embarcações que a Ucrânia tem no mar negro
a estarem bastante aquém das 171 embarcações
russas. Só isso, dizem os especialistas, é suficiente
para fundamentar a escolha da Rússia.
Fraca capacidade tecnológica
A lista de itens que, na opinião das nossas fontes, desencorajam a aceitação do apoio ucraniano
não se fica por aí. Falam também da “fraca capacidade de produção e tecnologia atrasada”. A título
de exemplo, referem-se a uma “demonstração mal
sucedida de rifles na exposição de equipamentos e
tecnologias militares realizada em Dubai”.
Além disso, sublinham o facto de o próprio país,
supostamente, não gozar de boa reputação, em
virtude de ter um histórico de não honrar os compromissos assumidos.
Dito isto, estão convencidos de que o ideal
é mesmo o apoio de Vladimir Putin e criticam o
facto de Moçambique ter adquirido equipamento militar ucraniano, que, segundo suas palavras,
não oferece muitas garantias. “Para Moçambique,
vale a pena comprar/adquirir equipamento militar
ucraniano de segunda mão ou reabilitar o velho
equipamento russo existente em Moçambique?”,
questionam.
Citando a Defense Web, o Canal de Moçambique noticiou, em 2013, a aquisição, pelo Estado
moçambicano, de dois aviões militares em Kiev.
Trata-se de dois aviões do modelo AntanovAn 26 B.
Em Agosto último, analistas tinham manifestado preocupação com a cooperação militar com os
Estados Unidos da América, por conta das políticas
que aquele país impõe, que, na perspectiva dos
analistas, são contraproducentes.
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NUMA INICIATIVA DO ISSM

Grupos profissionais capacitados em
matérias de seguros

D

iferentes grupos profissionais da
província de Inhambane foram recentemente capacitados em matéria de seguros. A actividade, que
decorreu de 03 a 05 de Novembro, foi organizada pelo Instituto Nacional de Supervisão de Seguros (ISSM) e enquadra-se na Estratégia de Educação Financeira e Seguros
(EFISE).
D&F

Texto: Dossiers & Factos

Na cerimónia de abertura do evento, e dirigindo-se aos participantes, o director de Serviço Provincial da Economia e Finanças de Inhambane, Castro Namuaca, referiu que o evento tem como foco
principal promover o desenvolvimento da actividade seguradora e incentivar o hábito de adesão
ao seguro. A título de exemplo, falou do seguro de
cobertura de riscos de desastres naturais, uma alusão oportuna num país que está entre os 10 mais
vulneráveis aos eventos extremos.
Para o dirigente, Moçambique tem, entre outros, dois grandes desafios na área de seguros. Por
um lado, a expansão dos operadores de seguros em
todo o vasto território nacional e, por outro, tornar
esta indústria mais inclusiva, com a criação de produtos adequados para a população de baixa renda.
A iniciativa do ISSM, que deverá ser replicada
em mais províncias do país, visa, entre outros objectivos, transmitir aos grupos profissionais, constituídos por funcionários públicos, sector privado,
órgãos de justiça, religiosos, bem como às associações financeiras da província informações relevantes no domínio dos seguros.

Espera-se que a iniciativa seja levada a outras províncias do país
Aposta na promoção da “cultura do seguro”
À margem da capacitação, o ISSM reuniu-se
com os operadores do sector de seguros da província de Inhambane, no âmbito da supervisão e
fiscalização da actividade seguradora no país, e
ainda proferiu uma palestra relativa ao seguro
obrigatório de responsabilidade civil automóvel,
dirigida aos agentes da Polícia de Trânsito (PT) e

A iniciativa do ISSM, que deverá ser replicada em mais províncias do país, visa, entre outros
objectivos, transmitir aos grupos
profissionais constituídos por funcionários públicos, sector privado,
órgãos de justiça, religiosos, bem
como às associações financeiras da
província informações relevantes
no domínio dos seguros.

da Autoridade Tributária (AT) da província de
Inhambane.
No acto do encerramento do evento, foi apresentada uma peça teatral sobre seguros, criada no
âmbito do projecto “Aposte no Seguro”, do ISSM,
por actores da Escola de Comunicação e Artes da
Universidade Eduardo Mondlane (ECA-UEM), cujo
objectivo é promover a cultura do seguro, através
de mecanismos de maior interacção com o público, por via da cultura e arte, concorrendo, consequentemente, para a inclusão financeira.
Na ocasião, o administrador executivo da instituição que supervisiona a indústria do seguro
em Moçambique, Isaac Chiau, referiu que a iniciativa visa, entre outros objectivos, transmitir aos
grupos profissionais constituídos por funcionários públicos, sector privado, órgãos de justiça,
associação dos transportadores da província informações sobre a importância dos seguros.
Importa referir que o projecto “Aposte no Seguro” previu, para além de outras iniciativas, a
produção de seis músicas sobre seguros, dirigidas ao público adulto, jovem e infantil, cantadas
por artistas moçambicanos em línguas faladas
nas três regiões do país, nomeadamente xichangana, sena e macua, para além do português, a
serem divulgadas em diferentes meios de comunicação social e em actuações.
Durante a capacitação, em Inhambane, foram
ministrados temas relativos à história da entidade de supervisão de seguros em Moçambique, ao
desempenho do mercado de seguros em 2020,
ao seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel e outros seguros obrigatórios, ao
micro-seguro, no âmbito da inclusão financeira,
ao papel do corretor na educação financeira e de
seguro e aos conceitos, funcionalidade e importância do seguro.
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NOVOS TREINADORES NA FORJA

Antigos jogadores adquirem nível “D”
da FIFA

E

x-futebolistas moçambicanos com
passagens pela Selecção Nacional
de Futebol e outros ligados à área
de educação física fazem parte de
um grupo de desportistas formados recentemente como treinadores de futebol
do nível “D” da FIFA. A formação teve lugar
na cidade da Matola, província de Maputo.
O acto é considerado pela coordenadora do Desporto na Direcção Provincial da
Juventude, Emprego e Desporto, Celina
Vila, como sendo de grande importância,
estando, segundo ela, alinhado com os
projectos que o Governo tem neste sector.
Saidate Moveia e Hilário Manjate foram os
instrutores designados pela FMF para o
efeito.
D&F Texto: Arão Nualane

Entre os antigos craques que se preparam para
comandar os novos craques, o destaque vai para
Carlitos Chimomole (antigo jogador do Desportivo
de Maputo), Whisky (antigo jogador do Maxaquene
e Ferroviário de Maputo), Gabito (antigo jogador do
Maxaquene) e Leonel Pindula (antigo guarda-redes
do Costa do Sol). Mas também beneficiaram da formação outros desportistas sem passagem pelos relvados. São afectos, na sua maioria, à área de educação física.
Na perspectiva da responsável pelo Desporto na
Direcção Provincial da Juventude e Desporto, o curso, que foi oferecido pela Federação Moçambicana
de Futebol (FMF), é uma mais-valia não só para os
formandos, mas também para a própria província
de Maputo, uma região onde este tipo de acções é
frequente.
“Recentemente, tivemos a formação de treinadores para o nível “C” e agora somos agraciados com o
nível “D” para a iniciação. A expectativa da direcção

Numa primeira fase, os formandos vão trabalhar com crianças dos 6 a 12 de idade
é grande, e, logo que terminar a Covid-19, todos os sobre o projecto metropolitano, mas temos os meesforços serão envidados para se pôr em prática os tros de Maputo, Marracuene, Boane e Matola, que
conhecimentos adquiridos pelos treinadores”, disse a já têm uma equipa técnica criada para trabalhar no
dirigente, que prometeu disponibilizar material para assunto. Identificada a modalidade e, tendo o futeque os treinadores ora formados possam desenvol- bol como destaque, nós, como direcção, queremos
ver o seu trabalho.
ser mais abrangentes”, esclareceu Vila, assegurando
Celina Vila, que também fez as vezes de coorde- assim a inclusão de modalidades pouco populares,
nadora do curso, enquadra a formação nos esforços nomeadamente o andebol, o voleibol, entre outras.
de massificação do desporto na província. Aliás, fez
“Somos a federação que mais cursos deu em
saber, a este propósito, da existência de um projecto África”
de “desporto metropolitano”.
Por sua vez, o presidente da FMF, Feizal Sidat, dis“Ainda é cedo demais para trazer mais detalhes se que os treinadores recém-formados representam
a esperança do futebol no país, e exortou-os a serem
criativos e a usarem da capacidade de improviso
para suplantar as dificuldades que advêm da falta de
condições.
O presidente do órgão reitor do futebol nacional
entende que os formandos devem avançar com o
trabalho, privilegiando a investigação, mas também
fez um apelo no sentido de que sirvam de exemplo
para as crianças que vão orientar. Feizal Sidat não
escondeu o orgulho pelo facto de a FMF ser a federação que mais cursos realizou este ano ao nível do
continente africano, apesar das dificuldades criadas
pela pandemia da Covid-19.
De referir que o curso de treinadores se insere
no acto da descentralização dos cursos de nível “D”
e tem como facilitadores das formações instrutores
da FMF.
Os cursos são promovidos pela FMF em todo país.
A província de Maputo foi a pioneira, num evento
que durou 10 dias, envolvendo 30 formandos provenientes da província e cidade de Maputo, entre professores de Educação Física e antigos futebolistas.

“Recentemente, tivemos a formação de treinadores para o nível “C”
e agora somos agraciados com o nível
“D” para a iniciação. A expectativa da
direcção é grande, e, logo que terminar
a Covid-19, todos os esforços serão envidados para se pôr em prática os conhecimentos adquiridos pelos treinadores”
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“DESAFIANDO” A ÉPOCA CHUVOSA

Moradores recusam-se a deixar zonas
propensas a inundações

R

esidentes do bairro Trevo, mais conhecido por “Drenagem”, na zona
da Portagem de Maputo, insistem
em viver em áreas vulneráveis a
inundações e eventos extremos. Mesmo
com a exortação do Presidente da República, Filipe Nyusi, no sentido de a população adoptar práticas que permitam a prevenção e mitigação de riscos de desastres.
Moradores daquele bairro, que faz fronteira entre Maputo e Matola, recusam-se
a abandonar este local, alegadamente por
não terem para onde ir.
D&F

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Salomão Mavale

Abordados pelo Dossiers & Factos, os moradores do
Trevo reconhecem os perigos de fixar residência em zonas propensas a inundações, mas insistem em construir
casas naquele local vulnerável, alegadamente por não
ter outra alternativa.
Claudina Gaspar, natural da província da Zambézia,
resindo no local com o marido e filhos, contou-nos que
veio a Maputo em busca de melhores condições de vida.
Segundo ela, foi nesta zona propensa a inundações que
encontrou espaço para começar a vida na capital do país,
apesar de ciente dos alertas do Governo para que não
fossem construídas casas naquela região.
“Vivemos assim, não temos para onde ir”, disse, escudando-se no argumento de que conseguir espaço con-

Filipe Nyusi – Presidente da República
digno para viver em Maputo ou Matola acarreta custos
acima das suas capacidades.
Claudina Gaspar teme a época chuvosa que se avizinha, porque, segundo conta, sempre que chove intensa-

mente, a casa fica inundada. “Ninguém sai de casa [depois de chuvas intensas], dormimos em cima da mesa”,
narrou.
Além disso, a zona é um grande viveiro de mosquitos
causadores da malária, e exala cheiro nauseabundo.
Para além de chuvas, a subida da maré também constitui um martírio para os residentes, porque deixa o chão
das casas com uma humidade incómoda.
“Quando chove, choramos, quando faz ventania, as
chapas das casas saem, porque a maior parte das casas
construídas é de caniço”, disse Eduardo Paulino, outro residente da zona da Drenagem.
A fonte almeja construir em outro lugar que tenha
melhores condições de habitabilidade e que proporcione alguma segurança sanitária, diferente do lugar onde
vive actualmente, que é fonte de várias doenças
“No ano passado, [o Governo] vieram por duas vezes,
e disseram-nos para abandonar estes locais porque estamos próximos de tubos de água. Porém, nunca nos foi
dito que receberíamos terrenos para recomeçar a vida
noutro local”, disse.
Aliás, recorda que um dos pontos anotados pela
equipa do Governo que tem vindo a apelar à população
para abandonar aquela zona é a atribuição de terrenos,
mas na prática, reforçou, nada acontece.
As lembranças amargas

Claudina Gaspar

Isabel Chirindza é também residente do Trevo, e lembra-se, com tristeza, do episódio das cheias do ano de
2000, que ceifaram vidas. Ela e seus vizinhos não escaparam e tiveram de ser evacuadas para centros de acolhimento. Na sequência, o Governo teria oferecido terrenos
aos residentes, para que abandonassem aquele espaço
problemático, mas Chirindza desmente a informação.
“Houve promessas de atribuição de terrenos noutros
bairros, mas até agora ninguém recebeu nada”, garantiu.
O certo é que, depois que as águas baixaram, todos os
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residentes voltaram às suas casas, “mesmo com matope
dentro”.
À semelhança de outros moradores, Chirindza concorda em sair, mas questiona-se sobre o destino a seguir
para fixar nova residência, na medida em que passam
mais de dez anos vivendo naquele lugar, e o Governo,
supostamente, não oferece soluções. “Não conhecemos
ninguém aqui que tenha recebido espaço noutro bairro
para construir”, desabafou.
EDM e Águas da Região de Maputo na berlinda
Apesar de a zona ser proibida para construção, é possível perceber que a maior parte das casas tem corrente
eléctrica, facto que, a dado momento, encoraja várias
pessoas a fixarem residências naquele local.
“Sim, temos energia em dia. Eles proíbem construir
aqui, mas se alguém pedir contrato para ligar energia
eléctrica, ligam normalmente e nunca dizem que não
devem fornecer por ser uma área proibida”, testemunhou Chandinho João, residente naquela zona.
Além da corrente eléctrica, é possível constatar a
existência da rede de abastecimento de água, o que, de
certa forma, dá alguma legitimidade aos que constroem
naquela zona “proibida”.
ADEM invoca “componente
social”
Perante o paradoxo de haver um
sistema de abastecimento de água
para residentes que, por orientação
clara das autoridades governamentais, não deviam estar naquele local,
o Dossiers & Factos contactou a empresa Águas da Região de Maputo
(ADEM) no sentido de esclarecer a
“confusão”.
Rodrigues João, do sector de Comunicação e Imagem da ADEM, “escudou-se” na “componente social e
de saúde pública”, que obriga a empresa a assegurar a disponibilidade
da água para as populações. “Nas
zonas consideradas de risco, não
temos rede de distribuição, colocamos sim fontanários para assegurar
alguma disponibilidade de água.
Porém, sucede que, com o tempo,
surge aquilo a que chamamos de
ligações em esparguetes, que consistem em tubagens
muito pequenas que se estendem por longas distâncias,
que nós consideramos infra-estruturas provisórias. É o

Chandinho João

que sucede em vários locais. Temos o exemplo da
zona da portagem, onde
colocamos
fontanários,
após sucessivos acidentes
de viação na EN4, devido
à travessia desordenada
de pessoas para outra
faixa, em busca de água”,
explicou.
Em relação aos munícipes que teimam em construir em áreas por onde
passa a tubagem de água,
explicou que a expansão
ordenada da rede de distribuição é um desafio por
estar muito associada aos
planos de urbanização das
zonas existentes e das novas zonas.
Explicou,
também,
que o assunto em análise
é uma questão transversal a vários outros sectores, uma
vez que a identificação de zonas seguras para habitação
e a respectiva urbanização é da responsabilidade de ou-
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Eduardo Paulino
Em relação aos possíveis planos de retirada de munícipes cuja habitação coloca em risco as condutas de
água, a fonte explicou que a retirada depende da solução a ser encontrada com outros
actores com os quais se está em conversação neste momento, “mas é uma
hipótese a considerar, tendo em conta
a protecção de infra-estruturas, que é
do interesse público”.
EDM ainda se vai pronunciar

Isabel Chirindza
tros sectores.
“Como ADEM, o que estamos a fazer é dialogar com
as instituições com esta responsabilidade, para encontrar as melhores soluções
de modo a assegurar a integridade das infra-estruturas
e a segurança das pessoas.
Naturalmente, enquanto
isso decorre, estão a ser
implementadas
acções,
nomeadamente a colocação de sinais ilustrativos da
perigosidade de se estar
próximo às infra-estruturas,
indicação do perímetro de
segurança, diálogo e sensibilização a estas comunidades sobre a necessidade
de protecção das infra-estruturas e desocupação das
áreas de reserva”, disse a
fonte que temos vindo a
citar.
Rodrigues João disse
estarem em curso acções
de colocação de barreiras
de protecção ao longo das
condutas nas zonas consideradas críticas.

A Electricidade de Moçambique
(EDM), questionada sobre o porquê de
prover energia eléctrica a residentes
em zonas proibidas, prometeu, através do seu porta-voz, Luís Amado, pronunciar-se “em momento oportuno”.
Sabe-se, porém, que o Presidente
da República (PR), Filipe Nyusi, exortou, recentemente, a toda população
moçambicana a adoptar práticas que
permitam a prevenção e mitigação de
riscos de desastres, considerando que
só assim estará garantida a redução
do efeito dos eventos catastróficos no
país.
A exortação do PR foi feita no âmbito das celebrações
do Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, instituído em 1989 pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, com o objectivo de promover e consciencializar a sociedade sobre os riscos que podem advir dos
efeitos das mudanças climáticas. A data é celebrada a 13
de Outubro de cada ano.
O PR apela, ainda, às comunidades a acatarem as
mensagens e avisos prévios sobre a ocorrência de eventos extremos emitidos pelas autoridades de gestão de
desastres, para evitar danos humanos e infra-estruturais.
“O nosso país é um dos mais propensos a desastres
naturais, por causa da sua localização geográfica. As mudanças climáticas propiciam a susceptibilidade aos ventos fortes, temporais, cheias, inundações, secas, entre
outros eventos extremos. Anualmente, perdemos vidas
humanas, animais, diversas culturas e inúmeras infra-estruturas públicas e privadas. No mundo, o impacto dos
desastres é ainda grave nos países mais pobres”, anotou
o PR.
O Chefe do Estado reconheceu o esforço dedicado
pelos profissionais que trabalham para aliviar o sofrimento de várias famílias, sobretudo em épocas chuvosas e/ou calamitosas, daí que “para estes heróis vivos,
vão palavras de apreço e encorajamento, em particular
para a equipa do Instituto Nacional de Gestão e Redução
do Risco de Desastres (INGD) e a todos intervenientes no
processo de redução do risco de desastres pela sua entrega e trabalho abnegado”.
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A ESCOLA DOS “NÚMERO UM”

Jovem cria academia só para guardaredes

“

Sonhar não paga impostos”. Foi baseado nesta máxima que Piodózio
José Magono, atleta do Matchedje
de Maputo, partiu para uma aventura inédita, pelo menos em Moçambique: a criação de uma academia que só
forma guarda-redes. Espera que o seu
projecto se torne um “celeiro” de keepers
para os grandes clubes e, consequentemente, fonte de receita.
D&F

Texto: Arão Nualane
Fotos: Salomão Mavale

O Dossiers & Factos deslocou-se até ao bairro
Patrice Lumumba, arredores da cidade da Matola, onde está localizada a Academia de Formação
de Guarda-redes do Futuro, um projecto que nasceu para suprir uma lacuna no desporto nacional,
até porque a maior parte das academias existentes formam na generalidade, e, porventura, sem
dar a devida atenção àquele que diz ser o “sector
primordial”.
“Os clubes só se focam em formar os jogadores,
no geral, e esquecem a parte mais essencial, que é
a baliza”, explicou o mentor da ideia que começou
a ganhar corpo há sensivelmente um ano. Ao longo
desse primeiro ano de existência, o projecto correu
aos soluços, por culpa da situação da Covid-19, que
provocou várias interrupções.
“Aceitamos todo o tipo de apoio”
Como todo novo projecto, a Academia de Formação de Guarda-redes do Futuro enfrenta dificuldades de vária ordem, mas o seu patrono diz-se
bastante motivado, e sublinha que os que conheceram a iniciativa “ficaram maravilhados”, incentivando-o a continuar com algo que descrevem como
“inovador”.
Um dos principais objectivos do jovem inova-

Academia espera ser celeiro dos "donos dos postes"
dor é ter instalações próprias. Actualmente, depen- Tal revela grande interesse por parte das crianças,
de exclusivamente de pessoas e instituições de boa mas as facilidades criadas para a admissão também
vontade.
contribuem para tanta procura.
“Graças a Deus, submeti uma carta à ADPP, e
“Não é preciso fazer casting, apenas colocamos
deu-me um espaço para trabalhar. Às vezes, recorro à disposição a ficha de inscrição para os interessaa um campo no bairro T3, e também trabalho lá”, dos. A selecção é feita durante os treinos, consoanafirmou Magono, que, mesmo sendo atleta do Clu- te as características que cada um for apresentando.
be Matchedje de Maputo, nunca solicitou ajuda ao Daí, todos passam a trabalhar juntos, unimos as forclube para o seu projecto particular. “É uma insti- ças dos que já sabem e dos que querem aprender”,
tuição do Estado, por estar ligada ao Ministério da explicou o coordenador.
Defesa Nacional, pelo que não seria bom”, justifica.
Nesta altura, a academia ainda não tem conActualmente com 20 formandos, a academia tactos formais com os clubes, mas acredita que as
pretendia trabalhar com 50 petizes, mas, devido parcerias não vão tardar. Enquanto isso, vai aproveia limitações várias, os remanescentes 30 estão na tando o tempo para criar uma “identidade própria”.
condição de suplentes, à espera de oportunidade.
O nosso interlocutor entende que todos os guarda-redes devem passar por uma escola, e até faz um
paralelismo com o mundo académico. “Isto é como
escola, para você estar na universidade, tem que
passar pela escola primária e secundária”, referiu.
Piodózio José Magono acredita que esteja aqui
a receita para que o país possa colocar os intérpretes da posição “01” no profissionalismo, sobretudo no estrangeiro. Em Moçambique, a posição de
guarda-redes é, actualmente, uma das mais carenciadas em termos de qualidade. Na selecção nacional, por exemplo, não há um titular absoluto desde
que Kampango “pendurou as botas”. Os que vieram
depois do antigo “locomotiva” têm demonstrado
uma gritante falta de consistência e cometem erros
clamorosos.
O patrono reconhece: “estamos a formar para
vender”, mas não deixa de enaltecer a mais-valia do
seu projecto no crescimento humano dos pequenos “donos dos postes”. Fala de chamadas de pais
e encarregados de educação que assumem que a
academia está a gerar uma mudança de comportamento positiva em seus filhos.

“Não é preciso fazer casting, apenas colocamos à disposição a ficha
de inscrição para os interessados. A selecção é feita durante os treinos, consoante as características que cada um for
apresentando. Daí, todos passam a trabalhar juntos, unimos as forças dos que
já sabem e dos que querem aprender”,
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Ivan Mucavel: o construtor de
instrumentos

M

oçambique já tem a timbila
como património imaterial da
humanidade, mas outro instrumento musical candidata-se a estar no mesmo pedestal. Num processo que conta com o envolvimento de
Ivan Mucavel, a mbira, que já esteve à
beira da extinção, corre o risco de ser proclamada património cultural tangível da
humanidade.
D&F Texto de Albino Mahumana

Nascido aos 16 de Fevereiro de 1981, na cidade
de Maputo, Ivan Mucavel cresceu rodeado de instrumentos musicais, e rapidamente apaixonou-se
pelos mesmos. Mas nenhum parece assumir tanto
simbolismo na sua vida como a mbira, e o grande
“culpado” por isso é o seu tio Luka Mukhavele. Nesta conversa, Mucavel fala do seu trabalho enquanto construtor de instrumentos e da valorização da
mbira.
Dossiers & Factos (D&F): Quando é que se
envolve com a música?
Ivan Mucavel (IM): Desde os meus 10 anos que
tenho o contacto com a música, já tinha familiares
que tocavam. Por exemplo, o meu pai, Ruben Mucavel, tocava órgão, juntamente com os meus tios.
Posso dizer que todos os meus tios paternos já tocavam. O meu tio, nos finais da década de 80, já ha-

via gravado um disco de pantsula na África do Sul,
e a sua banda já tinha gravado vários videoclips. O
meu tio, Elias Mucavel, era também o produtor da
grande cantora Ivone Tchaka Tchaka.O meu pai,
quando voltou definitivamente da África do Sul,
no início da década de 90, matricula-me na Escola
de Música da Rádio Moçambique, na altura eu tinha apenas 10 anos de idade. A minha experiência
no estúdio de música foi muito curta, porque perdi a paciência com as aulas teóricas, que duravam
quase um ano antes de se começar a tocar algum
instrumento. Abandonei a escola de música e continuei com a minha infância como um adolescente
normal. Ouvia e dançava o rap, como qualquer jovem urbano naquela altura. Retorno à música em
1997, por influência do meu tio Luka Mukhavele,
que na altura acabava de se formar em Etnomusicologia, no Zimbabwe. A forma eloquente do seu
discurso musical, alinhada com a nossa tradição,
foi uma das grandes razões para o meu retorno, já
com alguma seriedade, à música. Recordo-me que
ele me ofereceu uma mbira. E desde aquele dia,
nunca mais parei. E a forte relação musical com o
meu tio Luka Mukhavele coincidiu, na altura, com
o grande evento musical juvenil denominado Big
Jam no Tchova Xita Duma, que, como o nome diz,
acontecia no Centro Cultural Tchova Xita Duma.
D&F: Qual é o género com que mais se
identifica?
IV: Eu, através de vários instrumentos que
construo e ao mesmo tempo toco, procuro fazer

Ivan Mucavel, músico e construtor de instrumentos

viagens para vários tipos de vibrações musicais,
mas sempre alinhados com a música ancestral
moçambicana e africana.
D&F: Com quem aprendeu a tocar?
IV:O meu tio Luka Mukhavele exerceu um papel fundamental para o meu amadurecimento
artístico-musical, daí que afirmo que, possivelmente, ele seja a figura que mais me influenciou
e inspirou.
D&F: O que representa a mbira na sua vida?
IV: Para mim, a mbira é nada mais nada menos
que uma continuação das nossas ricas e muito
evoluídas “tecnologias”musicais ancestrais moçambicanas, as quais acredito serem detentoras
da ‘grande chave’ para desbravarmos o nosso futuro com mais optimismo.
D&F: Tem algum álbum gravado?
IV: Infelizmente, ainda não, mas venho criando
condições para que tal aconteça num futuro muito breve.
D&F: Pode partilhar alguns projectos que
tem em carteira?
IV: Um dos projectos em que estou envolvido
e do qual sou um dos principais idealizadores é a
candidatura da mbira tradicional de Moçambique a património cultural tangível da humanidade. Já se submeteu o dossier à UNESCO, e tivemos
uma resposta positiva, indicando que a nossa candidatura possivelmente será efectivada no ano de
2022.
D&F: Quando é que começa a fabricar
mbiras?
IV: Começo a fabricar mbira oficialmente em
2006, através da transmissão do conhecimento
que me foi feita pelo meu tio Luka Mukhavele,
que em paralelo criou a Mukhambira. O meu tio
foi ideólogo do conceito que engloba o atelier de
pesquisa e construção de instrumentos, do qual eu
sou o principal responsável cá em Moçambique.
D&F: Quem são os seus clientes?
IV: Os meus clientes são variados. Desde adolescentes que se iniciam na música, executando
um instrumento que esteja alinhado com a nossa
rica ancestralidade, até turistas e estrangeiros que
visitam ou residem em Moçambique, e também
algumas associações culturais.
D&F: A mbira é valorizada em Moçambique?
IV: Através do trabalho que a Mukhambira
vem fazendo nos últimos 17 anos em relação à divulgação da mbira, hoje em dia, já se começa a vislumbrar uma luz no fundo do túnel, visto que este
instrumento já esteve praticamente extinto em
Moçambique, principalmente nas zonas urbanas.
D&F: Os artistas estão a passar por uma crise
por causa da pandemia. Como tem sido o seu
caso?
IV: Claro, eu não sou excepção. Vou empurrando, ou melhor, vou tchovando, como se diz na gíria
popular aqui em Moçambique.
D&F: O que tem feito para contornar esta
situação?
IV: A minha principal actividade profissional é
a construção de instrumentos. É a actividade que
me dá o pão de cada dia.
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Polícia “serial killer” condenada
a seis perpétuas

U

ma mulher polícia
foi ontem condenada na África do
Sul a seis penas
de prisão perpétua por
matar o seu namorado e
cinco elementos da família
para receber um seguro de
vida, depois de um julgamento que arrepiou a África do Sul.
Rosemary Ndlovu, 46 anos,
foi considerada culpada no
mês passado de matar o
seu primo, irmã, namorado,
sobrinha, sobrinho e outro
parente, entre 2012 e 2017,
por tiroteio, espancamento e
estrangulamento.
O tribunal também a
considerou culpada de tentar
matar a sua mãe, a sua irmã e os
cinco filhos da sua irmã.
Além das seis penas de
prisão perpétua por homicídio,
o juiz acrescentou 95 anos
por incitação ao homicídio,
tentativa de homicídio e fraude
de seguros.
“Na prática, os anos de prisão
equivalem a (prisão perpétua)”,
disse o Juiz Ramarumo Monama.
Grande parte do julgamento
foi transmitida em directo
na África do Sul, onde o
relato de alguns dos detalhes
horripilantes atordoou, até
mesmo este país que bateu
recordes de criminalidade.

A compostura da mulher
face a acusações horríveis
contribuiu para o mal-estar.
Tudo por dinheiro
A acusada alegadamente
contratou apólices de seguro
de vida e de funeral, em nome
das suas vítimas, para depois
reclamar o dinheiro após a sua
morte, o que negou.
“Não fui eu que subscrevi as
apólices de seguro da minha
irmã assassinada”, disse ela em
Tsonga, antes da tradução.
De acordo com a acusação,
ela ganhou o equivalente a 5,9
milhões de meticais com a sua
empresa assassina.
Os assassinos contratados
são suspeitos de executar a
maior parte do seu terrível
plano, mas Ndlovu terá tratado
pessoalmente da sua irmã
Audrey, envenenando o seu
chá, antes de a estrangular.
Ela ainda planeava, em 2018,
incendiar a casa de outra das
suas irmãs, uma mãe de cinco
filhos, incluindo um bebé,
quando o assassino pretendido
desistiu e contactou a polícia.
Alguns dias antes, outro
atirador, contratado para matar
a mãe da idosa, também vacilou
quando viu idosa, a quem
pediu um copo de água antes
de deixar a casa, desistindo do
trabalho. (LUSA)

GARGANTA FUNDA
Espectáculo barato de Manuel de
Araújo
Manuel de Araújo apareceu em
destaque na Imprensa, quando
pretendia passear de bicicleta com
embaixadoras de dois países do
Ocidente, daí que a PRM interpelou
a passeata e exigiu legitimidade
do acto. Eis que MA começa o seu
“showzinho” de ligar para este ou
aquele, de troca de mimos perante
as suas convidadas, sabendo ele
que, no Estado moçambicano,
o que fala é o documento e não
palavras ou e-mails e mensagens.
Pois bem, este acto Garganta vê em
dois prismas. Primeiro, diríamos
que houve excesso de zelo por
parte da PRM, porque estava lá
o edil da cidade, porque estava
lá a Polícia Municipal ou porque
as embaixadoras vão zangar,
passamos má imagem do país,
pronto, estes são os argumentos
de quem acredita que MA tem
razão. Mas, por outro lado, o do
rigor, o lado da legalidade, da
descentralização das normas,
MA mostrou estar muito longe
desse prisma e mostrou estar
muito longe da sintonia com a
máquina do Estado e o que ela
preconiza. Aquelas madames
não são quaisquer pessoas, ele é
presidente do município, sim, mas
a segurança das embaixadoras já
lhe ultrapassa, devia ter interagido
com as autoridades. O poder dele
tem princípio e tem fim, é ai onde
entra o poder do Estado. É preciso
perceber isso. O que faz cada um
neste processo. As embaixadoras
não
são
embaixadoras
em
Quelimane, onde ele manda(poder
local), são embaixadoras em
Moçambique e quem garante a
segurança delas é o poder central
e quem representa o poder central
na província neste desiderato é o
Comando Provincial da PRM, até
porque tem um departamento
para esse efeito, que visa proteger
altas
individualidades.
Não
custava nada MA informar, repito,
INFORMAR à PRM que vai dar
uns “djikos” de bike com as duas
embaixadoras, mas ficou claro
que ou ele ainda não percebeu
bem a actuação do seu poder ou
premeditou isto tudo. Devia ele
saber que não é vocação da Polícia
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Municipal proteger pessoas em
via pública, a vocação da Polícia
Municipal é outra, é de fórum
económico e local, esse desiderato
de protecção cabe à PRM. Para
Garganta, não há dúvidas, neste
seriado, há martelanços claros de
Manuel de Araújo.
Liguilha da Discórdia
Mais uma vez, o futebol é
destaque pela negativa, tudo
porque as regras do jogo foram
alteradas no meio da competição.
Por regra, deviam subir três
equipas e descer três equipas,
as últimas classificadas. A última
novidade não agradou a quase
ninguém, e os três últimos
classificados
recusam-se
a
disputar a liguilha e escreveram
para quem de direito. Estranho
é que, no manifesto do actual
presidente da Liga,este afirmava
que iria aumentar o número de
clubes para 16, contudo o número
está a diminuir todos anos, e agora
vamos para um campeonato de
12 clubes. É caso para dizer que
os clubes e associações foram
enganados, pois votaram num
manifesto que está a ser executado
só nos sonhos. Depois, fica-se sem
se perceber, afinal de contas, quem
faz as regras no Moçambola, se é
Coana ou a FMF, mas é facto que
há martelanços nesta história, tal e
qual na FIFA ao entregar a Messi a
sétima bola de ouro.
Polícia Ladrão
Triste saber que quem “rambou”
os bancos em Palma em avultadas
somas foram os nossos queridos
militares. Do tipo esperaram os
“insurgentes” saírem da vila,
durante um espaço de tempo
tomaram o controlo dela e fizeram
tudo o que queriam com Palma.
Mais estranho ainda é fazerem
vídeos exibindo dinheiro, desde
aquele momento, ficou claro que
quem tinha “lambido” o tako
daqueles bancos eram os militares.
Estão de parabéns as FDS por não
escamotear a verdade e por terem
tido a coragem de dizer que, sim,
nossos elementos estão envolvidos
nesta batida.

