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José Craveirinha
para além do tempo!

Na história da literatura moçambicana, o dia 28 de Maio é uma data excepcional
porque, nessa data, em 1922, nascia um bebé que se notabilizaria no mundo da escrita como jornalista, escritor e comunicador bem como nacionalista e combatente.
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V SESSÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ CENTRAL

Nyusi pede reflexão sobre
eleição dos administradores

O

Presidente da Frelimo e da República,
Filipe Nyusi, exorta à
sociedade moçambicana
a reflectir sobre a pertinência da realização ou não de
eleições das assembleias distritais
de onde vão sair os administradores dos distritos, a partir de 2024.
Nyusi fez a exortação ontem na
Matola, no seu discurso de encerramento da V Sessão Ordinária do
Comité Central (CC) que decorreu
sob o lema: 60 Anos Consolidando
a Unidade Nacional, Promovendo a
Paz e Desenvolvimento.
A revisão pontual da Constituição da República de 2018 resultante do diálogo entre o Governo e a
Renamo introduziu a governação
descentralizada provincial que
permitiu a escolha dos governadores provinciais nas eleições gerais
de 2019 e prevê a eleição dos administradores distritais em 2024.
Para o presidente da Frelimo, a
experiência deste modelo de governação tem mostrado pontos
fortes e fracos, quer do ponto de
vista legislativo, quer no que diz
respeito à aplicação prática.
“A descentralização não é um
processo linear nem acabado, cabe
a nós, órgãos centrais e provinciais
e mais forças vivas da sociedade,
aprofundar a análise funcional para
maximizar as oportunidades deste
figurino e reduzir as potenciais sobreposições das atribuições e competências dos órgãos de governação descentralizada provincial,
nomeadamente, governador da

província e o secretário de Estado”,
salientou. Foi neste contexto que
convidou, na ocasião, os partidos
políticos e sociedade civil a reflectirem se nas condições actuais do
país seria exequível e sustentável
avançar para a eleição das assembleias distritais em 2024.
Sublinhou tratar-se de uma re-

flexão que deve ser feita de cabeça
fria e com os pés no chão, “com
toda a transparência e ponderação
para que seja tomada uma decisão
mais adequada para o país”.
Entretanto, Filipe Nyusi analisou o desempenho dos membros
do partido Frelimo, quer na Assembleia da República, quer nas

assembleias provinciais e municipais, exortando-os a privilegiarem
o consenso na aprovação das leis,
dentro do princípio de que as ideias
não têm cores partidárias.
Filipe Nyusi assegurou que os
trabalhos da V Sessão Ordinária do
CC decorreram num ambiente de
fraternidade. “Foi um momento

de coesão interna da Frelimo. Mais
uma vez, demonstrámos a maturidade e saímos desta sala bastante
preparados e determinados a fazer
do XII Congresso um momento de
afinação da nossa máquina para as
vitórias expressivas nas eleições
autárquicas de 2023 e nas gerais de
2024”.

Prioridades da Frelimo

Momento de descontracção entre os membros do CC
www.jornaldomingo.co.mz

O presidente da Frelimo deixou algumas orientações a serem
cumpridas nos próximos tempos, designadamente, acelerar os preparativos para a celebração dos 60 anos da fundação do partido que
se assinalam a 25 de Junho próximo.
O segundo ponto está relacionado com a necessidade de assegurar que as eleições internas para a eleição dos órgãos do partido e dos
delegados ao XII Congresso decorram no estrito cumprimento da directiva eleitoral aprovada na presente neste CC.
O terceiro aspecto tem a ver com a necessidade de manter a
firmeza e lealdade às lideranças aos diversos níveis e, sobretudo,
“distanciar-se das tentativas de dentro e de fora de nos desviar para
agendas inconfessáveis, individuais ou de grupos em detrimento da
nossa agenda colectiva e dos interesses dos moçambicanos”.
Em quarto lugar está a necessidade de se prosseguir de forma resoluta com o combate ao terrorismo, criminalidade organizada, incluindo os raptos, com vista a promover a tranquilidade e a paz social
e a melhoria do ambiente de negócios.
A quinta prioridade é a continuidade das medidas para mitigar
o impacto negativo da subida dos preços de combustíveis, cereais e
outros produtos importados, de modo que o cidadão não seja muito
prejudicado.
Por último, há que continuar o empenho na prevenção e combate
à pandemia da covid-19, bem como o movimento de solidariedade
para com as vítimas do terrorismo.
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Aprovadas directivas
eleitorais para congresso
Os trabalhos da V Sessão
do CC foram marcados, entre
outros pontos, pela aprovação do relatório da Comissão
Política; do Informe do Gabinete Central de Preparação
do XII Congresso; directiva
sobre as eleições internas
para os órgãos do partido,
relatório do Comité de Verificação do CC; Plano de
actividades e Orçamento
para o ano de 2022, balanço do Plano Económico e
Social de 2021 e do ano em
curso.
Igualmente, foram aprovadas as moções de saudação ao presidente do partido; ao Gabinete Central de
Preparação do XII Congresso, ao Governo, à bancada
na Assembleia da República; aos militantes e simpatizantes do partido, às organizações sociais, ao povo
moçambicano e às Forças de
Defesa e Segurança.

INICIA ELEIÇÃO DOS
DELEGADOS

Terminada a V Sessão Ordinária do CC, seguem-se os
preparativos do XII Congresso,
onde serão eleitos os órgãos do
partido, designadamente, o
presidente, Comissão Política,
Secretariado-geral e os membros do Comité Central, programa do partido, novos estatutos, entre outros aspectos.
Aliás, foi para isso que a
presente sessão aprovou a directiva eleitoral que introduz
algumas inovações, designadamente a eleição de quadros
que possam trazer nova dinâmica no funcionamento do

partido.
Neste contexto, as eleições
têm início nos próximos dias
e vão decorrer desde a célula, círculo, zona, localidade,
distrito, província até ao nível
central e poderão ser eleitos
membros com pelo menos um
ano de militância contra dois,
anteriormente.
A reunião decorreu numa
altura em que os membros,
militantes e simpatizantes da
Frelimo preparam-se para a
celebração a 25 de Junho dos
60 anos da criação desta formação política.
A propósito das comemorações, as organizações
sociais do partido, nomeadamente Organização da Juventude Moçambicana (OJM),
Organização da Mulher Moçambicana e a Associação dos
Combatentes da Luta de Libertação Nacional, disseram
que as atenções do partido
estão viradas para a preparação dos próximos ciclos eleitorais em 2023 e 2024.
A V Sessão Ordinária do
CC contou com a presença de
199 membros efectivos, dos
202 que compõem o órgão
mais importante do partido
no intervalo entre os congressos.

SITUAÇÃO SOCIAL
POLÍTICA E
ECONÓMICA

Os membros do CC analisaram a situação socio-política e económica tendo observado que, não obstante a
conjuntura internacional e as
mudanças climáticas, o terrorismo em alguns distritos

da província de Cabo Delgado, o país está estável.
Aliás, sobre o terrorismo
as notícias são encorajadoras,
onde se destaca o facto dos
distritos assolados estarem
em franca recuperação depois da expulsão dos terroristas há cerca de um ano.
Contudo, os membros do
CC exortam às Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e às suas congéneres
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
e do Ruanda a intensificarem
a vigilância e clarificação das
zonas libertadas.
Os militantes dão nota positiva ao trabalho desenvolvido pelos militares e o Governo, na reconstrução dos

estragos, o que está a permitir o regresso da população às
origens, até porque algumas
infra-estruturas estão a ser
repostas, designadamente,
sistemas de abastecimento
de água, energia, saúde, bancos, telefonia móvel, entre
outros.

REGRESSO DO FMI

Os membros do CC aplaudem o anúncio da retoma do
Fundo Monetário Internacional (FMI) do apoio financeiro
directo ao Orçamento do Estado, acto que acontece passados cerca de seis anos após
a suspensão na sequência das
dívidas não declaradas.
A propósito, o presidente
da Frelimo diz que a retoma
do apoio programático realça

a confiança que o FMI tem em
relação ao Governo moçambicano, que se compromete
a fazer uma gestão criteriosa dos fundos e prosseguir o
combate à corrupção.
Observou que tal vai exigir algum aperto, mas que o
Executivo vai fazer de tudo
para que o cidadão não seja
apertado demasiadamente.
“O Governo continuará a
priorizar a implementação de
reformas nas empresas públicas e participadas pelo Estado com vista a reduzir riscos fiscais, melhorar a solidez
financeira e competitividade
do sector empresarial”, disse
Filipe Nyusi quando intervinha sexta-feira na abertura
da reunião.

Atenções voltadas ao bem-estar da população
Alguns membros do CC entrevistados pelo
domingo consideram que o evento serviu para
a definição das estratégias para melhor servir à
população que igualmente é convidada a redobrar os esforços tendo em vista o aumento da
produção e produtividade.
Eliseu Machava, antigo secretário-geral do
partido Frelimo, entende que o XII Congresso vai delinear as estratégias para os desafios
eleitorais que se avizinham onde espera que os
candidatos desta formação política sejam vitoriosos.
Machava referiu-se ainda a alguns aspectos
a serem tidos em conta para a satisfação das
necessidades da população, designadamente,
garantia da segurança e estabilidade nas regiões afectadas pelo terrorismo, na província
de Cabo Delgado.

Relativamente às teses do congresso, Machava explicou que ainda vão a debate na base
antes de serem adoptadas pela Comissão Política para a sua submissão ao congresso para
discussão.
Por sua vez, Manuel Tomé disse que as expectativas sobre o XII Congresso são óptimas,
visto que os trabalhos desenvolvidos durante a
V Sessão Ordinária do Comité Central produziram resultados satisfatórios.
Acrescentou que a discussão sobre as teses
ainda não é conclusiva. “Ainda vão merecer
uma reflexão dos cidadãos, por forma a trazer
resultados positivos para o povo moçambicano”.
Por sua vez, Luciano de Castro, primeiro secretário do partido Frelimo em Nampula, disse que a V Sessão Ordinária do Comité Central

trouxe resultados positivos, uma vez que os
pontos que foram apresentados reflectem os
desafios do Governo sobre o bem-estar da sociedade.
Acrescentou que as delegações voltam às
províncias onde vão partilhar os temas das teses com os cidadãos, por forma a colher mais
subsídios para o seu enriquecimento
“Queremos que os conteúdos das teses se façam sentir na comunidade. Contudo, o Plano
Económico e Social espelha a realidade actual
do país. Nos últimos dois anos vivemos momentos conturbados por causa da covid-19.
Estamos esperançados de que vamos melhorar, visto que para além de diminuir os casos
de contaminação da pandemia a nível mundial,
o FMI mostrou confiança ao Governo”, considerou.
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A MEMBRO NÃO-PERMANENTE DAS NAÇÕES UNIDAS

Moçambique confiante
na eleição ao CS da ONU
d

Domingos Nhaúle
Maria de Lurdes Cossa

U

m país não se desenvolve sem o apoio internacional facilmente
mobilizável. Quando se
tem bom nome e se faz
parte da família ou do órgão restrito das Nações Unidas composto
por 15 países, designadamente, 5
membros permanentes e 10 não-permanentes, é um bom sinal
para o desenvolvimento e eleva o
prestígio no concerto das nações.
A ideia é defendida por Leonardo
Simão, enviado especial para promover a candidatura de Moçambique a membro não-permanente do Conselho de Segurança das
Nações Unidas (CSNU).
De partida à Nova Iorque,
sede das Nações Unidas, onde
vai acompanhar, a 8 de Junho, as
eleições dos novos membros não-permanentes do Conselho de
Segurança, Leonardo Simão concedeu uma entrevista ao domingo
na qual fala dos passos dados para
que Moçambique faça parte da
elite dos países.
Leonardo Simão, médico de
profissão e antigo ministro da
Saúde e dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação, explicou que, dos
193 países que integram as Nações
Unidas, apenas 17 ainda não se tinham posicionado publicamente
em relação à candidatura de Moçambique.
Acrescentou que a campa-

Sede das Nações Unidas em Nova Iorque
www.jornaldomingo.co.mz

nha prossegue, nomeadamente,
o contacto com as organizações
não-governamentais internacionais, apesar destas não participarem na votação.
Acompanhe a entrevista em
discurso directo.
Realiza-se a 8 de Junho a Assembleia-Geral das Nações Unidas
na qual serão eleitos os membros
não-permanentes do Conselho de
Segurança. O que se pode dizer,
por estas alturas, sobre a candidatura de Moçambique?
A candidatura está no bom caminho. Todo o trabalho preparatório, desde a altura em que Moçambique decidiu candidatar-se,
é satisfactório. O primeiro passo
foi dado a nível da Comunidade
de Desenvolvimento da África
Austral (SADC) que, por sua vez,
levou o assunto à aprovação pela
Cimeira dos Chefes de Estado e de
Governo da União Africana (UA),
em Fevereiro de 2021, que o endossou, por consenso, ao Comité
de Candidaturas das Nações Unidas.
Mas há mais países que suportam a candidatura...
Para além da SADC e da UA,
temos o apoio da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), que se identifica com o
nosso propósito.
Consta que os contactos são
feitos em níveis. Pode explicar-nos melhor?
Primeiro, houve uma série de
países contactados pelo Chefe do

FOTO: Carlos Uqueio

– afirma Leonardo Simão em entrevista ao domingo

Estado moçambicano, nos seus
encontros bilaterais quer em Moçambique, como em viagens para
o exterior, onde participou em
reuniões com instituições multilaterais. O exemplo foi o que
aconteceu recentemente na visita
à República do Gana, país que reafirmou o seu apoio à candidatura
de Moçambique. O segundo nível
foi desenvolvido pelo Primeiro-ministro moçambicano nos
eventos internacionais em que
participou. O terceiro foi desencadeado pelo Ministério dos Ne-

gócios Estrangeiros e Cooperação,
através dos seus quadros a vários
níveis.
Também fui designado enviado especial do Presidente da República para promover a candidatura e, nesta qualidade, contactei
diversos países que constavam de
uma lista e programa aprovados.

LUZ VERDE À VISTA
Qual é a importância de fazer
parte do Conselho de Segurança
das Nações Unidas?
Esta é a instância mais elevada do sistema das Nações Unidas.
Moçambique já foi membro do
Conselho de Administração da Organização das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF), do Programa
de Desenvolvimento das Nações
Unidas (PNUD), do Comité dos
Direitos Humanos, da Organização
Mundial da Saúde (OMS)... entretanto, nunca serviu ao nível do
Conselho de Segurança, que eleva
a estatura política do país a nível
internacional. Ou seja, se for eleito
passará a fazer parte de um clube
restrito de 15 países, nomeadamente, 5 membros permanente e
10 não-permanentes.
Sim...
Servir a este nível é bastante
dignificante e Moçambique precisa de dar este passo. Para quê?
Para resolver os problemas do seu
próprio desenvolvimento e dar um

passo gigante nos apoios de que
precisa. Um país não se desenvolve sem o apoio internacional facilmente mobilizável. Quando se
tem um bom nome e se faz parte
da família ou órgão restrito das Nações Unidas, é um bom princípio e
o nosso país já deu mostras de que
pode ser uma mais-valia na preservação da paz através do diálogo.
Ademais, a interacção que vamos
ter com os países mais influentes
do mundo vai elevar a nossa estatura a nível internacional. Isso é
importante por forma a mobilizar
mais recursos para a resolução dos
desafios nacionais desde os problemas de segurança, nomeadamente
para enfrentar o terrorismo em
Cabo Delgado, e questões relacionados com o seu desenvolvimento.
Neste contexto, que trabalho
específico o país desenvolveu para
garantir a sua eleição?
Primeiro, falámos com cada um
dos estados-membros. As Nações
Unidas têm 193 estados-membros,
incluindo Moçambique. Neste
caso, foram contactados os 192,
isto é, o Presidente da República
enviou cartas para cada um dos
Chefes de Estado e de Governo do
mundo. O segundo aspecto é que
a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação mandou correspondência para cada um destes
países. As nossas missões diplomáticas fizeram um trabalho extensivo contactando cada um dos
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países-membros da organização.
O enviado especial, por sua vez,
também contactou cada um destes
países. Ou seja, podemos assumir
que cada país foi contactado duas
ou três vezes, para explicarmos as
razões da nossa candidatura que
é a promoção da paz e segurança
internacionais e recurso ao diálogo
para a solução dos conflitos.
Que respostas teve?
Satisfatórias. Quase todos os
países apoiam a nossa candidatura
mediante o princípio da reciprocidade que é uma prática comum
nas Nações Unidas. Portanto, é isso
que está a acontecer, daí dizermos
que estamos no bom caminho.
Se for eleito, qual vai ser a bandeira de Moçambique neste órgão?
A linha que Moçambique adoptou, ou seja o seu lema, é justamente a promoção da paz, segurança
internacional e desenvolvimento.
Portanto, dentro destes três eixos
da agenda das Nações Unidas ou
do Conselho de Segurança, Moçambique tem uma palavra a dizer.
Entretanto, o órgão tem agenda
própria, mas as preocupações de
Moçambique são estas elencandas. Evidentemente que há outros
problemas ligados ao desenvolvimento.
Estava prevista para o primeiro
trimestre deste ano uma digressão
pelos países considerados indecisos. Como é que ficou este trabalho?
Clarificar que a indecisão não
significa que os países estavam
contra a nossa candidatura. Usamos este termo para designar um
grupo de pessoas que não tinham
respondido ao pedido de Moçambique. Não foi possível fazer uma
digressão para todos os países devido a limitações impostas pela
covid-19. A maioria foi contactada
através da sede em Nova Iorque,
onde estão representados os 193
países-membros da organização.
Outro sítio de contacto foi através
de Paris, sobretudo para os países
francófonos. Com outros fizemo-lo a partir de Bruxelas, onde está
representada a maioria.
Dos contactados, quais os que
responderam negativamente?
Dos 193 países-membros das
Nações Unidas, apenas 17 ainda
não deram a sua resposta e isso

não quer dizer que não tenham
sido contactados. Alguns estão à
espera de decisões das suas capitais, outros dizem que só respondem nas vésperas das eleições
porque é uma prática diplomática
deles. Mas dizem, informalmente,
que apoiam a nossa candidatura.
Portanto, estou a falar de 17 hoje,
mas, se calhar, este número deve
ter baixado, na medida em que
podem ter chegado mais cartas a
confirmar o apoio. Os membros
permanentes, por exemplo, por
prática deles, não dão apoio formalmente, entretanto, asseguram
os votos, só não o fizeram de forma
formal, através de uma carta, por
exemplo...
Moçambique também tem
defendido reformas nas Nações
Unidas. Uma vez eleito o que irá
defender, concretamente?
Vamos continuar com este
posicionamento, porque é uma
agenda que já tem mais de 40 anos.
Portanto, há posições que já foram
tomadas pela União Africana e o
nosso país é parte dessa agenda
para a reforma do Conselho de
Segurança, que prevê dois lugares
como membros permanentes para
os países de África, o que significa
que Moçambique vai continuar a
defender esta posição, com a qual
está comprometido como membro da União Africana.
O que representa o facto de
neste momento o continente africano não fazer parte do Conselho
de Segurança?
Trata-se de um anacronismo
no sistema das Nações Unidas,
porque este órgão foi criado após
a II Guerra Mundial e tornaram-se
membros permanentes os países
que tinham capacidade militar
nuclear. Nem todos entraram na
mesma altura. A China, por exemplo, foi admitida posteriormente,
enquanto a França e Inglaterra e
outros países foram os primeiros.
As circunstâncias em que estes
arranjos foram feitos hoje estão
completamente alteradas, de tal
forma que outros países, entre
eles, de África, América Latina
e Ásia, defendem a reformulação deste arranjo institucional de
modo que os diversos órgãos das
Nações Unidas sejam mais representativos da situação demográfica e económica.

Quase todos os estados-membros da ONU apoiam a nossa candidatura

Abstenção
na resolução contra
invasão russa
Moçambique absteve-se na votação das Nações Unidas que
condena a invasão da Rússia à Ucrânia. Esta posição não poderá ser
usada para “castigar” a candidatura moçambicana?
Achamos que não.
Porquê?
Primeiro, trata-se de uma prática comum votar a favor, contra ou
abster-se. Segundo, a abstenção não é igual a um voto negativo, não
quer dizer que Moçambique é contra ou a favor.
A nossa posição é activa, até porque se explicou exaustivamente a
razão da abstenção. O nosso voto foi no sentido de que encorajamos
a resolução pacífica de conflitos. Há duas razões para tal: primeiro,
porque se trata de um ditame constitucional, portanto, o artigo 22
da Constituição da República refere que Moçambique pugna pela resolução pacífica de conflitos, o que significa que estamos a ser coerentes com a nossa lei-mãe. Em segundo, é experiência intrínseca
do país que todos os conflitos se resolvem através da negociação e
do diálogo.
Até porque hoje podemos ver que há países que mudaram a sua
visão sobre este conflito. Ou seja, na altura, votaram a favor da resolução, mas hoje estão a dizer que é preciso que a Rússia e Ucrânia se
sentem à mesa do diálogo.
Portanto, há um volte-face...
Sim. É o caso da França, cujo Presidente da República fez uma
declaração no parlamento europeu defendendo negociações. Por
sua vez, o Primeiro-ministro da Itália fez a mesma coisa, foi inclusivamente às Nações Unidas apresentar uma proposta de paz. Várias
outras figuras internacionais, na Europa, Estados Unidos da América
e do mundo em geral estão nessa perspectiva, tal como ouvimos há
dias o Presidente da República da África do Sul quando se encontrou
com o chanceler da Alemanha que tem a sua posição, mas o estadista
sul-africano disse que o seu país é pela resolução pacífica do diferendo.
Então, há várias iniciativas defendendo o diálogo…
O número de líderes mundiais com este pensamento está a crescer. O Presidente Filipe Nyusi esteve recentemente no Gana, que
tem a sua posição de condenação à Rússia, mas o Chefe do Estado
moçambicano, intervindo perante o parlamento ganês, reafirmou a
posição de Moçambique sobre a resolução pacífica de conflitos.
Pessoalmente, mantive um encontro com o embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas a quem expliquei, em detalhes, o significado do nosso posicionamento e ele compreendeu, mas clarificou que
a decisão final de apoiar ou não a nossa candidatura depende dos
agentes do seu país. Em diplomacia o importante é o diálogo, independentemente de o outro estar de acordo ou não, tem de explicar os
motivos que levam à determinada posição. Os estados não são iguais
e não têm a mesma influência história ou política, pelo que cada país
tem espaço de tomar a posição que mais convém ao seu interesse nacional, mas tem de explicar ao outro, porque, no dia seguinte, pode
precisar do seu apoio. Portanto, não há inimizades permanentes e
até dissemos ao embaixador ucraniano que somos moçambicanos e
o nosso país tem relações profundas quer com a Rússia quer com a
Ucrânia.
Qual vai ser a prioridade de Moçambique na busca da paz se for
eleito?
A agenda das Nações Unidas não é imposta por nenhum país. Ainda assim, Moçambique vai trazer a sua experiência, o que achar que
deve ser a melhor conduta do órgão para os processos de pacificação.
É que alguns conflitos existentes são recorrentes. Temos o caso da
República Democrática do Congo (RD Congo), por exemplo, onde se
fazem acordos com o chamado movimento M23, mas, passado um ou
dois anos, volta-se ao conflito. Fazem-se acordos com outros grupos
rebeldes e, passado algum tempo, volta-se à estaca zero. Então o que
é que não correu bem? São estas questões que afectam, sobretudo, o
continente africano e, neste caso, a RD Congo não pode continuar a
ser uma fonte de instabilidade para o continente. Moçambique pode
trazer a sua experiência para ajudar os órgãos que estão directamente
envolvidos a encontrar soluções.
Até 8 de Junho algum trabalho adicional por desenvolver?
A campanha prossegue, nomeadamente, o contacto com as organizações não-governamentais internacionais, apesar de não participarem no processo de votação. Elas influenciam as suas nações
e membros num determinado sentido de voto, o que significa que
vamos continuar a trabalhar arduamente até à votação, porque o trabalho só termina com o anúncio ou publicação dos resultados.

Política
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SOBE
ERNESTO MUIANGA

O atleta internacional moçambicano de taekwondo, Ernesto
Muianga, conquistou recentemente, na Espanha, uma medalha
de prata na categoria de -58kg, no
Open Internacional das Canárias
G2.

DESCE
CONTRABANDO

Os Serviços Provinciais das Alfândegas de Manica apreenderam
na última quarta-feira um camião-cisterna articulado, contendo 37
mil litros de combustível que estava
na rota do contrabando para a vizinha República do Zimbabwe.

POLÍCIAS EXPULSOS

Dez membros da Polícia da República de Moçambique (PRM) foram expulsos da corporação durante os primeiros quatro meses deste
ano, por envolvimento em actos de
corrupção e outras práticas irregulares no seio das comunidades.

LIGAÇÕES
CLANDESTINAS

Quatro indivíduos que se faziam
passar por trabalhadores da Empresa Electricidade de Moçambique (EDM) foram surpreendidos há
dias, em Ricatla, em Marracuene,
província de Maputo, a instalarem
uma rede clandestina de energia
eléctrica em residências e instituições locais.
www.jornaldomingo.co.mz
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Não podíamos fechar
o Sindicato de Jornalistas
– Eduardo Constantino, secretário-geral do SNJ, que anuncia
eleições para Novembro

F

inalmente,
haverá
eleições internas no
Sindicato
Nacional
de Jornalistas (SNJ).
Eduardo Constantino
nega estar a sacudir qualquer que seja a pressão e
sublinha que quem faz ruído em torno do mandato do
actual elenco, expirado há
anos, são pessoas que não
são membros do sindicato.
Explica que a não realização de eleições na casa dos
jornalistas associa-se a uma
profunda crise financeira,
resultante da retirada de
apoios ao funcionamento
da SNJ e ao não encaminhamento de cotas sindicais.
Em entrevista exclusiva
ao domingo, garante que
não se vai recandidatar ao
cargo de secretário-geral.
Explica que o SNJ já desenhou uma directiva sobre eleições internas que
elegem o novo secretário-geral.
Tudo inicia com a revitalização dos comités locais
e eleição dos delegados às
conferências
provinciais,
onde serão eleitos os membros dos comités provinciais, secretariados provinciais e delegados.
Trata-se de um processo que deve ser antecedido
pela criação de uma comissão organizadora, integrando os membros dos secretariados cessantes e outros
filiados.
Segue a entrevista em
discurso directo.
O secretariado do Sindicato Nacional de Jornalistas
(SNJ) está fora de mandato há anos. O que se está a
passar?
De facto, o elenco actual
está fora de mandato. Nós
já devíamos ter realizado
a conferência nacional, a
sétima, em 2018. Não o fizemos porque o SNJ está a
enfrentar problemas financeiros sérios.
Pelos orçamentos feitos em 2017 a realização de
uma conferência nacional
tinha um custo aproximado
a cinco milhões de Meticais.
Considerámos propostas
de realização em três cidades, designadamente Mawww.jornaldomingo.co.mz

puto, Beira e Quelimane.
E a diferença entre os três
orçamentos era de 250 mil
Meticais.
Quando fazemos as conferências nacionais os órgãos de comunicação social
têm sido grande suporte.
Não dão dinheiro ao sindicato, mas assumem o compromisso de custear despesas dos delegados eleitos em
representação dos órgãos.
Acontece que, por causa dos desafios que o país
enfrenta, temos vivido em
dificuldades. Em finais
de 2017, fizemos contacto
com os principais apoiantes das nossas conferências,
os quais nos disseram que
estavam com problemas financeiros.
Mesmo neste momento
que estamos a falar, o SNJ
enfrenta uma grave situação financeira, pois vinha
funcionando, desde a sua
criação, com base em duodécimos atribuídos pelo
Governo...
Já não recebe duodécimos?
Já não recebemos. Com
os duodécimos era possível
poupar aqui e ali e termos,
com os outros apoios, condições de sobrevivência.
Acontece que, dada a crise
financeira, estes praticamente não estão destinados

ao funcionamento.
Tentámos resolver esta
situação junto de organizações como a OTM-Central Sindical, a Consilmo
e a ONP. Através do então
Primeiro-ministro Carlos
Agostinho do Rosário conseguimos chegar à fala com
o então ministro da Economia e Finanças doutor
Adriano Meleiane, ao qual
expusemos a nossa situação.
Chegou-se ao consenso
que deveríamos assinar um
contrato-programa. E os
contratos impõem, para o

caso do SNJ, que o valor recebido seja destinado a custear apenas despesas para
a formação de membros do
sindicato. Esses valores não
devem ser usados para outras actividades de funcionamento. Nós pagávamos
água, luz, combustível, papel e salário dos trabalhadores dos sindicato. Passámos
por uma situação em que no
primeiro trimestre de 2021
fizemos isso. E recebemos
uma carta do Ministério da
Economia e Finanças a dizer que não podíamos fazer
isso. Recebemos ameaça de

Os órgãos de Comunicação Social têm sido grande suporte

corte de financiamento se
insistíssimos nisso.
Estamos numa situação
financeiramente
crítica.
Não temos dinheiro.
Neste momento vivemos
na base do arrendamento do
espaço.
Como dizia, os fundos
que vêm do Governo servem
apenas para a formação. É
o que o contrato impõe. O
dinheiro entra e, trimestralmente, tem de se prestar
contas das formações realizadas. E temos de apresentar saldo zero à Direcção
Nacional de Contabilidade
Pública. Não podemos guardar dinheiro...
O SNJ não tem parcerias
para além do Governo?
O SNJ nunca teve parceiros que injectem dinheiro.
É uma situação antiga que
vem dos tempos da Organização Nacional de Jornalistas (ONJ). Nós vivemos de
quotas de alguns membros e
de duodécimos do Governo.
Algumas empresas jornalísticas não encaminham
as quotas dos nossos membros...

CANDIDATURAS
ARRANCAM EM
JUNHO
Perante as dificuldades
que mencionou está fora
de questão a realização de
conferências nacionais para
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Só podem concorrer ao secretariado do comité local membros há pelo menos dois anos

novos órgãos sociais do SNJ?
Não está fora de questão.
Em Novembro do ano passado, desencadeámos um
processo de realização das
conferências dos comités
locais. Estamos a revitalizar
os comités locais que vão
culminar com a realização
da conferência nacional.
Os secretariados provinciais têm esta responsabilidade e estão a realizar este
trabalho de revitalização
dos comités locais (onde
estes funcionam), actividade que deve decorrer até
finais de Junho deste ano.
Por que termina em Junho? Estamos a dar tempo
para que os comités locais,
que são órgãos de base, tenham esta possibilidade de
os seus membros concorrerem.
E, de acordo com a directiva, estatutos e regimento de funcionamento dos
comités locais, só podem
concorrer para o secretariado do comité local (secretário, secretário adjunto e
tesoureiro) aqueles que são
membros há pelo menos
dois anos.
Em meados de Junho vamos lançar para as províncias a abertura de candidaturas para os secretariados
provinciais e, de acordo
com os estatutos, só podem
concorrer aqueles que são
membros há pelo menos
quatro anos. E, para secretário-geral, há seis anos.
No próximo mês de Junho, vamos dar início ao
processo de realização das
conferências
provinciais
com a abertura das candidaturas dos interessados.
Estamos em crer que, de
acordo com o nosso calendário, concluamos este
processo até Agosto. Vamos

dar dois meses para os interessados se candidatarem
para não dizerem que estamos a fazer as coisas às escondidas.
Depois das conferências
provinciais, que temos a
certeza que até Agosto vamos concluir, vamos iniciar
o processo da conferência
nacional que, de acordo
com a nossa perspectiva,
será realizada até Outubro
ou Novembro...
O SNJ dispõe de fundos
para este processo?
Não diria que já há fundos completos. Continuamos a fazer a campanha
de angariação. Temos uma
conta bancária denominada
“conferência nacional” .
Estamos a pensar realizar
a conferência nacional no
Bilene (Gaza) ou no Dondo
(Sofala).

POSSÍVEL REVISÃO
DE ESTATUTOS DO SNJ
Como irão contornar a
imposição do voto presencial?
Os estatutos falam de
conferência presencial. A
lei que permite a criação
das organizações impõe
que as conferências devem
ser presenciais.
Dada a situação, o secretariado executivo, sob
orientação do presidente
do Conselho Fiscal, chegou
à conclusão de que, dado os
problemas financeiros, não
será possível fazer a conferência presencial com todos, porque serão necessárias aproximadamente 100
pessoas.
Vamos criar condições
nas capitais provinciais de
termos um espaço onde estarão concentrados outros

delegados que irão acompanhar a conferência através do zoom e terão direito
a voto.
Reduzimos o número de
dias da conferência. Regra
geral, costumamos realizá-las durante quatro ou cinco dias. Reduzimos o evento para dois dias.
Nas conferências provinciais será eleito, para
além dos secretários e secretariados
provinciais,
um conselho provincial,
é uma nova estrutura que
estamos a pensar que possa ser aprovada, onde o secretariado provincial possa
prestar contas. Porque neste momento os secretariados provinciais, uma vez
eleitos, só prestam conta
na conferência nacional
seguinte cinco anos depois.
Isso pressupõe algumas
mexidas no estatuto...
Vamos mexer o estatuto
para criarmos condições
para que os secretariados
provinciais tenham um órgão onde possam prestar
contas anualmente.
Qual é o custo actualizado de uma conferência
nacional?

Nacional

Se formos a fazer a conferência no Bilene, com
61 pessoas na sala, precisaremos de 3.346.381,50
Meticais, ou seja 52.287,21
dólares, fora os custos para
acomodar delegados nas
províncias.
Com 31 pessoas o custo
de uma operação destas no
Bilene estaria a próximo de
1.811.697,30 Meticais, ou
seja 28.307,77 dólares.
Fazendo no Dondo, em
Sofala, com 61 pessoas
presentes na sala, e outras
para completar 100 nas
províncias, a despesa seria de 2.921.463,30, ou seja
45.647,86 dólares.
Ainda no Dondo, com 31
pessoas precisaríamos de
1.501.437 Meticais ou seja
23.459,95 dólares.
São estes os últimos orçamentos que fizemos no
Secretariado
Executivo.
Teremos de aprovar um
deles. Tudo indica que estamos a nos inclinar para
Dondo com 31 pessoas, por
causa do valor.
Onde vão buscar o dinheiro?
Vamos desencadear uma
campanha, mais uma vez,
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já que a situação tende a
melhorar. Vamos entrar em
contacto com os patrocinadores tradicionais das
conferências do sindicato,
os órgãos de informação,
para ver se já é possível algum apoio.
Vamos pedir igualmente apoio a instituições e
empresas que em ocasiões
anteriores davam alguma
coisa em termos monetários.
Decidimos criar uma comissão de angariação de
fundos.
Gostaríamos de ter as
100 pessoas na mesma sala,
mas não há condições financeiras. Eventualmente, isto poderá trazer um
problema e estamos preparados para isso. Os delegados e membros do SNJ
conhecem os estatutos,
poderão dizer que os estatutos dizem que devem
estar presentes. Eventualmente será um problema,
vamos ver como isto poderá ocorrer, mas a verdade é
que estamos a trabalhar na
perspectiva de fazermos a
conferência até Novembro
desde ano.

O mandato terminou
mas não podemos fechar portas
Estarão a ceder a alguma pressão para a
realização de uma conferência nacional?
Grande parte das pessoas que falam não é
membro do sindicato. Os membros do sindicato não têm estado a pronunciar-se, porque nós criámos condições, nós informámos
o que está a acontecer através dos comités
locais e dos secretariados provinciais. Os
membros estão a acompanhar a situação do
sindicato.
Há uma questão que julgo importante se
clarificar. Aquando da criação da ONJ, você
bastava trabalhar num órgão de informação
como jornalista, automaticamente, no teu
primeiro salário já vinha descontada a quota do ONJ. Era obrigatório. Automaticamente você era membro da ONJ. Mas, a partir de
1996, altura em que foi transformado em
Sindicato Nacional de Jornalistas, a adesão é
voluntária. Aquele que não quer pode não ser
membro. Há, infelizmente, colegas jornalistas que pensam que só por serem jornalistas
são membros do sindicato. Não são. Têm de
se inscrever.
Costumo dizer que o SNJ tem donos. Que
são os membros, que pagam quotas. Esses é
que são os donos da organização.
O não pagamento de quotas não tem a
ver com a falta de legitimidade do secretariado do sindicato que já se encontra fora
do mandato?
Não tem nada a ver. Não pode ficar um vazio. Acabou o mandato, é verdade. Mas não
pode ficar um vazio. Não podemos fechar as
portas e irmos embora.
O que o estatuto prevê para estas situações? Já passam cinco anos...
O actual elenco fica em exercício. Deve

criar condições para que haja conferências.
Nós estamos em exercício. O sindicato não
pode fechar as portas. Não se pode dizer que
já acabou o mandato e ponto final. O elenco
tem de continuar a trabalhar. Fica em exercício. Nós estamos em exercício. Essa situação não ocorre só em relação ao Secretariado
Executivo ou em relação ao secretário-geral.
Inclui os comités locais porque têm o mesmo
mandato...
O estatuto não estabelece um limite em
termos de tempo para mandatos no SNJ? É
uma indefinição que leva quanto tempo?
Não estabelece. É por isso que estamos a
trabalhar na perspectiva de levar à conferência uma proposta de revisão do estatuto,
incluindo a questão das conferências presenciais...
Para quando a revisão dos estatutos?
Durante a conferência. Só a conferência
tem mandato para rever os estatutos. Aprovada a revisão, ela entra imediatamente em
vigor.
Tudo indica que teremos novos órgãos sociais ainda este ano.
Acredito que sim. A sétima conferência
nacional deve ter lugar ainda este ano. Queremos entregar o SNJ.
Considera a possibilidade de se recandidatar?
Não me vou recandidatar porque julgo
que já cumpri a minha missão e é altura de
entregar o bastão a outra pessoa. Há, de facto, pressão de algumas províncias para que
eu me recandidate, mas já fiz a minha parte.
Outros devem assumir o desafio de conduzir
o nosso sindicato.

www.jornaldomingo.co.mz
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Um mal silencioso
que destroça vidas
Há sorrisos que escondem dores maiores do que o mundo. Em silêncio, dezenas de mulheres padecem deste mal
que, por razões diversas, sem aviso,
apossa-se e destrói vidas. Muda destinos. Muda paradigmas e aniquila relações matrimoniais e familiares. Amigos
afastam-se. A solidão toma conta da
vida e, em casos extremados, há quem
decida pôr fim a tudo de forma radical. É que a dor na alma supera, bastas
vezes, a dor física. As fístulas, como se
sabe, podem ir desde um pequeno orifício, por onde a mulher perde constantemente urina, a uma destruição
prolongada da bexiga, da vagina, do
recto, períneo e esfincteres, levando à
perda de fezes, dificuldades para caminhar. As fístulas comprometem grandemente a condição feminina. A possibilidade de engravidar é reduzida a zero.
Romantismos à parte, estas complicações resultam fundamentalmente
da minguada rede de atendimento ao
parto baseada em factores sociais, políticos, culturais e económicos. Importa
referenciar que a gravidez precoce é um
elemento determinante para a subida do
número de afectadas pelo mal. Adicione-se também, para além do trabalho
de parto prolongado, lesões cirúrgicas
acidentais relacionadas com a gravidez
e procedimentos invasivos para induzir
o aborto. Estes factores agravam-se nas
zonas rurais.
O problema físico tem consequências
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psicológicas devastadoras. Por causa da
doença, as vítimas muitas vezes nem
sentem as necessidades “descerem”, o
que causa um odor forte que repele familiares e amigos, para além dos cônjuges.
Assim, estas mulheres vivem em constante confronto com a rejeição generalizada. Do ponto de vista psicológico, estas
mulheres vêem-se, assim, confrontadas
com o estigma resultante das complicações das suas mazelas, que, muitas vezes,
resultam das limitações do nosso sistema
de saúde e que as afasta do trabalho e do
convívio social. Nessa condição, as mulheres são afastadas dos seus locais de
trabalho, estigmatizadas, incompreendidas e, nalgumas vezes, tratadas de forma deshumanizante.
Entretanto, apesar das dificuldades
que as nossas unidades sanitárias enfrentam, o Sistema Nacional de Saúde
tem feito um esforço gigantesco – quer
por intermédio de campanhas, quer pelo
trabalho contínuo e de advocacia – para
ajudar as mulheres vítimas deste mal sanitário. Há ainda muito por fazer dado
que muitas vítimas não sabem que o mal
pode ser corrigido e outras perderam a
esperança de reabilitação. A vergonha
que emana dos odores e a rejeição no seio
familiar jogam um papel desestabilizador, levando ao isolamento e à perda de
referências positivas. Associe-se a este
factor a impossibilidade de procriação
que agudiza ainda mais os problemas.
Evidentemente que há ainda mui-

to por fazer. Poucas unidades reúnem
as condições desejáveis para realizarem
operações especializadas de fístulas,
sendo verdade também que um bom
número delas pode ser debelado com
procedimentos cirúrgicos relativamente simples, falhando, por vezes, o factor
humano que acaba resultando em maiores complicações.
A fístula tem necessariamente de ser
encarada como um problema social, sanitário e político. O país tem de afinar
estratégias para colmatar este mal que
afecta em demasia algumas regiões do
país, em resultado de algumas práticas
condenáveis, nomeadamente os casamentos prematuros, os partos fora das
unidades sanitárias, entre outros males.
Precisamos de terçar armas contra este
mal que desestabiliza famílias. Há histórias de mulheres que foram literalmente
escorraçadas das suas comunidades por
causa da sua condição. Precisamos de
políticas mais actuantes e protectoras
de pessoas estigmatizadas por motivos
de saúde. A sociedade deve evoluir no
sentido de reduzir a ocorrência de casos
“malparados” de mulheres com fístulas.
Quando uma pessoa é timbrada por causa da sua condição, há que adoptar medidas mais enérgicas para se corrigir o mal.
A mulher é parte da sociedade e é nessa
condição que deve ser entendida. O seu
contributo é demasiado valioso para sossobrar por causa de um mal de saúde que,
felizmente, pode ser corrigido.
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Os velhos amigos da Temba
A criança que não é abraçada pela sua tribo vai queimar a
aldeia para sentir calor
- provérbio africano
Zambézia, segundo rezam as crónicas, já
teve um dos maiores palmares do mundo.
Aquilo era um coqueiral e tanto. Hoje, dessa
época gloriosa, só sobram recordações e um
preço absurdo daquele fruto tão presente na
culinária local e não só. O frango à zambeziana, por exemplo, deve ao coco o seu sabor único. Se juntarmos à lista a mucapata,
molho de piripíri, o mukwane, micate e a
sanana, a magia acontece… um tipo é capaz
de radicar-se por aquelas bandas.
Mas coqueiros à parte, a cidade de Quelimane continua “igual a si mesma”. Bem...
nem tanto assim… quem chega, nota logo
à partida o mau estado das vias; parece um
mal generalizado. Em Maputo, incluindo
a província, há mazelas daquele jaez. Mas
Quelimane lidera a lista das cidades mais
esburacadas do país. É tanto buraco que só
visto… até parece que, na calada da noite,
um gajo qualquer diverte-se a fazer covas
nas estradas… mas isso são outras cantigas.
Entretanto, gincana aqui, guinada ali, os
ciclistas fazem das suas; muitos deles – fazendo o serviço de táxi – não respeitam as
mais elementares regras de trânsito. Quem
vai ao volante de um carro tem de ter os

olhos bem abertos porque do nada um tipo
muda de direcção ou corta prioridade com
a maior naturalidade e segue como se nada
tivesse acontecido. Nem as buzinadelas
nervosas mexem com os ciclistas. Só Quelimane mesmo...
E naquela cidade misturam-se gentes
de todo o mundo, mas destaca-se a forte
miscigenação fruto do encontro de árabes,
persas, portugueses e os nativos. Essa mistura dá pano para mangas e histórias. Afinal
foi naquela província onde empresas como
Companhia do Zambeze, Boror ou Madal
ajudaram a construir uma narrativa diferente para milhares de pessoas entretanto
habitantes nas zonas onde aquelas companhias se instalaram.
E as histórias não ficaram perdidas no
tempo. Há gente grávida de coisas e loisas
para partilhar.
E foi com uma malta mais para lá do que
para cá que vivenciei uma viagem no tempo. Revisitámos Macuse, Mocuba, Quelimane e muitos outros sítios da Zambézia.
Aquela trupe de homens castigados pelo
tempo, mas alegres e bonacheirões, fez-me pensar na minha própria condição e de
muitos outros que se rendem às vicissitudes
da vida. A idiossincrasia daquela turma é do
mais positivo que se pode encontrar. Estão
todos acima dos 65 anos; muitos deles já
reformados ou cuidando dos seus próprios
negócios. Nota-se nos seus rostos curtidos,
cabelos ralos e esbranquiçados e noutros
casos sem vestígios capilares, que o tempo

começa a fazer mossa, mas quando se juntam a festa acontece.
Falam de tudo um pouco, da pesca,
da horta, da escola primária; falam com
clara nostalgia dos pais uns dos outros,
afinal foram colegas de carteira na Escola
Primária de Boror nos anos anteriores à
independência em Macuse. Depois estudaram na Escola Industrial Dom Francisco Barreto (hoje Escola Comercial e
Industrial 1.º de Maio). Ali fizeram-se
serralheiros, contabilistas e mecânicos-auto. Calcorrearam as ruas lamacentas
de Vila Pita, Sinacura, Kansas, Sagrada
Família, Marisqueira (bairro Popular),
Murropue, Sangarivieira, Torrone Velho
e Kana - Badju (o mesmo que mulher
sem blusa, uma prática dos anos que já
lá vão).
Partilharam o então famoso mutchapwe
(sobras de pão misturadas com farinha de
milho) que se comia com pedaços de coco
fresco ou o magagada (mandioca seca).
Aventuraram-se pelo “Galo Branco”, um
famoso cabaré que já não existe. Flertaram
com freiras no colégio de freiras e, por conta
disso, tinham de participar nas missas domingueiras.
Falam disso com alegria estampada nos
rostos. Fizeram-me pensar nas relações
efémeras que se vivem nos dias de hoje. A
todos os níveis. Aqueles cavalheiros magníficos cultivam uma amizade de mais de
50 anos. É lindo. E mais, não têm medo das
suas origens. Disseram que parte da vida foi

feita na Temba. E o que é a Temba? Omargy
Issa, Isaac Ragu, Carlos Silva, Lo-Chi (Amílcar Melo), Leopoldino Rajane, Jorge Fernandes, Jorge Chicoco. Hélder Muteia e Tó
Barros, os tais compinchas, responderam-me assim: a Temba é a periferia… mas não
é apenas o limite da cidade; a Temba é a
alma, é sentimento, é história…
E fizeram algo impensável; levaram-me
a conhecer a Temba. Lá na zona onde entre 1930 e 1975, o período conhecido como
o terceiro momento colonial, registou-se
uma intensa produção do espaço construído. Lá onde as várias matrizes da urbanização pós-colonial se encontram numa
conexão íntima com a urbanização colonial
no que diz respeito à inacessibilidade de
serviços para a maioria da população. Foi
uma experiência inolvidável aquela. Conhecer a Sangarivieira, o Irregel, etc. Onde
a terra casa com a água para fazer a lama que
matica a casa. Onde o sorriso é genuíno e a
água de coco é fresquinha. O arroz é semeado ao lado da casa e as pontecas são feitas de
troncos de coqueiros.
No fundo, tudo o que hoje escrevo está
longe de dizer o que é a Temba daqueles animados velhotes que se esforçaram para me
alumiar. Debalde… mesmo assim agradeço
o esforço… afinal a Temba não se descreve.
A Temba não tem falsos pudores e nem pretende deixar de ser Temba. A Temba tem
alma própria, luz própria. Enrodilha-se
nela mesma e alimenta-se dela mesma. A
Temba vive-se. A Temba… sente-se.

MAPUTANDO
Benjamim Wilson

benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

Roubaram PT no Zimpeto
A sexta-feira passada não podia terminar
de maneira surpreendente. Duas vizinhas,
com ar de conformismo, decidem encerrar
as pequenas barracas porque há mais de duas
horas aguardavam em vão pelo restabelecimento da corrente eléctrica.
Uma delas chegou a pronunciar a frase
“se até agora não ligaram é porque só amanhã”. Sem energia, a máquina de fazer pipocas não podia funcionar, muito menos as
geleiras de bebidas que estavam condenadas
a ver clientes marcarem distância.
No meio da multidão, surgiu Carlito, um
jovem que falava com ar aflito, mas que cada
palavra pronunciada parecia que voltava a
engolir.
– Roubaram um PT naquela zona do projecto, disse, gerando indignação geral.
Os comentários reduziram de tom e ouviam-se vivamente as explicações de Carlito, quando tentava situar o local onde o posto de transformação de energia havia sumido
pelas mãos dos amigos do alheio.

Segundo testemunhas oculares, todo o
componente da caixa onde estão os fusíveis,
que são o coração do PT, foi arrancado e levado para bem longe. Ficaram apenas os fios de
conexão e, consequentemente, pelo menos
quatro quarteirões ficaram às escuras.
Não se falava de outra coisa. Há muito,
muito tempooo que essa coisa de sabotagem
dos sistemas de corrente eléctrica não acontecia. Pelo menos no Zimpeto.
O roubo de componentes do sistema de
transmissão de energia eléctrica tem sido
uma prática recorrente de pessoas mal intencionadas. Os novos assentamentos residenciais de Maputo e Matola têm sido exemplos vivos daquele tipo de práticas.
A empresa Electricidade de Moçambique
(EDM) a queixar-se de prejuízos resultantes
da vandalização e roubos. Entre nós, não é
menos verdade que o roubo de energia tornou-se uma prática de vida para um número
considerável de pessoas.
Na nossa humilde opinião, todas as ac-

ções que atentam contra a sustentabilidade
do provedor pode ter mão criminosa, quiçá
silenciosamente a partir da própria EDM. Se
alguém de forma destemida tem atrevimento de roubar componentes eléctricos sem o
mínimo de hesitação é porque tem conhecimento acima da média de como se monta e
desmonta aquele tipo de equipamento e seus
acessórios.
Assim, sentimo-nos tentados a pensar
que agentes que terão colaborado com a
EDM e que, por uma pilha de razões, foram
desvinculados, poderão ter montado um
negócio paralelo.
Quanto a nós, há algo mais profundo que
a EDM terá de investigar com maior profundidade.
A questão que importa perceber tem a
ver com o facto de indivíduos estranhos (?) à
EDM terem no seu livre arbítrio facilidade de
retirar 20 a 30 metros de cabos de transmissão de energia.
Num cenário mais oneroso, pensamos

que a empresa deve começar a desenhar
mecanismos para reforçar o sistema de resiliência junto dos componentes susceptíveis
de violação.
Quando temos a oportunidade de circular a pé pelas ruas dos bairros da periferia,
facilmente constatamos que as áreas dos PT
estão fragilizadas, algumas mais que outras,
no que diz respeito à segurança. Vedações
caídas ou quase inexistentes, portas caídas,
fusíveis à mostra, etc., etc.
A facilidade com que se tem acesso à zona
dos PT é tal que um dia, quem sabe, alguém
poderá roubar a frota de carros da própria
empresa. Não se admirem, justamente, porque nada é impossível nos dias que correm.
A EDM vem-se queixando de prejuízos,
mas se olhar para dentro dela há-de reparar
que a solução pode estar menos distante do
que imagina.
Olhar para dentro também passa por ver
até que ponto os valores de ética e deontologia estão patentes no seio dos colaboradores.
www.jornaldomingo.co.mz
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Há novas regras e fórmulas
para a aposentadoria no Estado

O

Jorge Rungo
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

sistema de pagamento
de pensões aos funcionários aposentados do
Aparelho do Estado,
que agora é gerido pelo
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), através de um
Fundo de Pensões, e não pelo
Orçamento do Estado (OE), introduz reformas que incluem
novas regras e fórmulas com o
fito de tornar o sistema autónomo e, quiçá, sustentável.
Na componente financeira, pelo menos quatro biliões
de Meticais já foram aplicados
nos mais variados bancos comerciais que operam na praça
nacional e já se cogita a possibilidade de se adquirir Bilhetes e
Obrigações de Tesouro, investir
no sector imobiliário e em outras áreas lucrativas e com risco
mínimo ou nulo.
Trata-se da materialização da
Lei da Segurança Social Obrigatória dos Funcionários do Estado que introduz mudanças na
forma como as pensões eram
geridas para reduzir o encargo
que estas representavam ao OE
e todos os riscos associados.
Assim, o Governo entendeu
desmamar os pensionistas do
OE para encaminhá-los a um
Fundo de Pensões, cujo funcionamento é explicado pelo
director geral do INPS, Augusto
Sumburane, na entrevista exclusiva que nos concedeu, cujos
principais excertos transcrevemos.
O que originou a introdução
da nova legislação que aten-

Fotos de Carlos Uqueio

d

CLÁUSULA DE
DESINVESTIMENTO
Augusto Sumburane, director geral do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)

de ao sistema de pagamento de
pensões aos aposentados do Estado?
O Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado
tratava de duas realidades num
único documento. Versava sobre
o funcionário na fase laboral e na
aposentadoria, quando estas são
duas realidades bastante diferentes. Era preciso separar estes
dois regimes.
Qual é a vantagem desta separação?
A lei que rege a segurança
social tem bases próprias e cria
três sistemas, nomeadamente,
o sistema de trabalhadores por
conta de outrem e por conta pró-

Instalações do INPS. É aqui onde se gere o Fundo de Pensões
www.jornaldomingo.co.mz

ao OE. Havendo dificuldades do
orçamento… hoje, por exemplo,
não se pagam as pensões no dia
porque se está dependente da
disponibilidade de recursos.
Porém, com a existência de um
fundo autónomo esse problema
já não se coloca.
Quem faz a gestão deste fundo é o INPS ou uma outra entidade?
De acordo com a lei da segurança social de que estamos a
falar, a gestão deste fundo compete à entidade gestora do Sistema de Segurança Social Obrigatória a criar ou a indicar pelo
Conselho de Ministros. E este já
criou e indicou. É o INPS.

pria, que é gerido pelo Instituto
Nacional de Segurança Social
(INSS), o sistema de segurança
dos funcionários do Estado, que
agora se está a tornar autónomo,
e é gerido pelo INPS, e o sistema
dos trabalhadores do Banco de
Moçambique (BM), que é autónomo e é gerido pelo próprio
BM. Os sistemas do INSS e do BM
são tratados como independentes, naturalmente que o da Previdência Social também tinha de
ser autónomo.
Qual é o alcance dessa autonomia?
Até à aprovação desta lei, as
pensões eram pagas via Orçamento do Estado, tanto mais que

as próprias contribuições de
aposentação eram, até 2018,
incluídas e usadas como parte
do OE corrente. Esta lei cria o
fundo e isso reforça a autonomia do sistema não só na forma legislativa, como também
financeira e patrimonial.
Porquê?
Porque o fundo é que vai
deter os recursos relativos à
segurança social, decorrentes
das contribuições dos funcionários, e vai assegurar a sua
rentabilização através de aplicações, investimentos, entre
outros, uma vez que o fundo
tem de ser autónomo.
Os empregadores do sector
privado contribuem com uma
percentagem para a aposentadoria dos seus trabalhadores. Como é que esta matéria é
tratada quando o empregador
é o Estado?
Também há contribuição
da entidade empregadora com
a mesma percentagem que o
funcionário contribui e isso
vai permitir que o fundo cubra
perfeitamente o benefício dos
funcionários que se aposentarem e até vai suprir o facto de
até 2018 o Estado ter usado as
contribuições dos funcionários.
Mas porquê criar um Fundo
de Pensões?
O funcionário passa a ter
a garantia de que assim que
reunir os requisitos para a
aposentadoria terá uma pensão.
Mas sempre foi assim...
Sempre foi, mas com alguma dependência em relação

Disse que a autonomia do
sistema seria assegurada por
aplicações e investimentos. Já
começaram a fazer? Em que
áreas?
Neste momento, por causa dos problemas da pandemia
que está a afectar os negócios,
as aplicações que fizemos foram
em quase todos os bancos comerciais da praça que oferecem
alguma segurança. Mas assim
que o mercado se restabelecer e
houver mais segurança faremo-lo em outros sectores…
Qual é o volume de investimento já feito?
Ainda estamos numa fase
inicial. Repare que neste momento as contribuições que são
feitas cobrem o pagamento das
pensões. Mas como há ainda
uma parte prevista no OE para
o pagamento de pensões civis,
isso faz com que se possa pegar numa parte excedente da
contribuição dos funcionários
e fazer-se esses investimentos.
Portanto, o volume não é tão
grande, mas é alguma coisa…
Esse pouco quanto é?
Anda em torno de quatro mil
milhões de Meticais. Esse valor corresponde às poupanças
feitas de 2018 até agora. Isso é
o que está investido e resulta
da combinação das contribuições correntes e o que tem sido
previsto no OE para o pagamento de pensões civis. Se não
houvesse essa previsão de pagamentos aos civis nos primeiros meses do ano não haveria
investimento nenhum porque
as contribuições quase que cobrem na tangente.
Qual tem sido a taxa de retorno?
É o que eu digo… é licitação
mesmo. Os bancos oferecem

Compartilhamos jornais e revistas estrangeiras
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
29 de Maio de 2022

as suas propostas e nós vamos
pela melhor. Normalmente as
ofertas variam de taxas de 8 a 13
por cento. Também temos em
conta os custos e daí vamos para
a maior lucratividade. A selecção tem sido com base nesse
princípio e assim será quando
avançarmos para outros sectores. Não olhamos apenas para a
melhor taxa de juro porque esta
pode ser acompanhada de custos e comissões. Nós vamos pela
lucratividade que é o resultado
da combinação da taxa de juros
com os custos que, eventualmente, vai cobrar.
Quais são os sectores que
mais cativam?
São todos aqueles que têm
garantia de viabilidade económica e financeira.
Por exemplo?
Os Bilhetes e Obrigações de
Tesouro e a actividade imobiliária, mas neste momento não seria prudente investir neste sector. Por isso é que não estamos a
avançar nessa direcção, mas não
restam dúvidas de que este sector tem sido alvo dos fundos de
pensões em muitos países.
Outro sector?
Perdemos a possibilidade de
compra de acções da Hidroeléctrica de Cahora Bassa porque não
estávamos organizados, mas sabemos que seria um investimento seguro.

Mas a compra de acções tem
lá as suas idas e vindas…
A compra de acções deve ser
feita sempre numa perspectiva
de muita cautela. Deve ser feita
em entidades de risco mínimo ou
nulo. Daí que é muito importante analisar o historial da entidade
na qual se investe. E, mesmo assim, haverá sempre uma cautelosa cláusula de desinvestimento
assim que se notar que há alguma
alteração nos critérios de rentabilidade dessa empresa ou dessa
entidade.
No caso dos bancos deve-se
prestar atenção aos rácios de
solvabilidade…
É por isso que os bancos são
obrigados a publicar os relatórios
trimestralmente e se virmos que
os rácios estão a baixar não vamos esperar que se afundem. A
cláusula vai nos permitir retirar
o investimento feito com a necessária antecedência. E isso se
aplica a todos os sectores.
O que lhe diz o sector de petróleo e gás?
Porquê não… porquê não?!
Já pensaram nisso?
Neste momento ainda é um
sonho, por isso temos de ter a
certeza de que nessa altura será
rentável. Só iremos investir onde
há um historial de segurança da
rentabilidade e não em projectos
de raiz que não sabemos se serão
viáveis.
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O INPS tem capacidade institucional para lidar com processos complexos como estes?
Em primeiro lugar, devo dizer
que os decretos que criam o INPS
e o Fundo de Pensões prevêem
que se possa fazer a gestão no
âmbito do direito privado, o que
não é comum para as instituições
públicas. Mas, como o INPS deve
rentabilizar esses recursos, pode
agir como qualquer empresa que
está no mercado. Em segundo
lugar, o regulamento de gestão
deste fundo prevê a possibilidade
de contratação de gestão de determinada carteira que seja especializada.
Quais são os sectores que, na
sua óptica, poderão demandar a
contratação desses serviços?
Quando avançarmos para a
área imobiliária, de petróleo e
gás, entre outras, cujo negócio
tem um perfil de risco que não
dominamos. Porque ninguém é
capaz de se especializar em tudo.
Até o Banco de Moçambique faz
isso.
O que é feito para garantir a
segurança dessas aplicações?
Por uma questão de prudência, observamos o princípio
de diversificação de parceiros.
Não colocamos todos os ovos
no mesmo cesto, ainda que esse
cesto seja o que oferece a melhor lucratividade. Dispersamos
o risco.

“Aplicámos cerca de quatro mil milhões de Meticais na banca”

Mudanças no cálculo da pensão
Quais são as grandes mudanças
que se passam a observar no sistema?
Por exemplo, os processos eram
manuais e agora temos 90 por cento dos processos de pensionistas
informatizados para se criar o cadastro electrónico. Outro dado importante é que as contribuições dos
funcionários devem ser feitas do
primeiro salário até à data de desligamento, ou seja ao longo dos 35
anos de serviço. Isto vai beneficiar
a autonomia do sistema através do
fundo.
Fala-se de um novo mecanismo de cálculo da pensão. De que
se trata?
O cálculo da pensão era feito
até há pouco com base no último
salário à data do desligamento, o
que fazia com que o funcionário
auferisse um determinado salário
ao longo de toda a vida, que podia
ser de 20 mil Meticais, e, caso fosse
beneficiário de uma nomeação no
último ano de serviço, para passar
a ganhar, por exemplo, 50 mil, levava este valor como pensão.
Agora como é que será?
A partir de agora, a pensão é
fixada pela média aritmética dos
salários dos últimos cinco anos, ou
seja, se a promoção tiver acontecido no último ano, deverá ser feito o
cálculo da média dos últimos cinco
anos.
Um dos temas que preocupam
ao aposentado e família é a assis-

tência médica e medicamentosa,
apoios em caso de morte e despesas de funeral. Como é que o novo
regime lida com estas áreas?
A assistência médica e medicamentosa era tratada de forma isolada e a nova lei integrou como um
dos benefícios da segurança social,
pelo que o INPS vai ter de se preocupar com a viabilização efectiva
do serviço de assistência médica e
medicamentosa e da assistência em
caso de morte e funeral.
Como é que isso será feito?
Há um regulamento que está a
ser preparado e o que prevê é a opção de duas modalidades. Uma de
acesso directo aos serviços de saúde, com recurso a um cartão que
pode gastar ao longo do ano, e outra através do seguro de saúde.
Outro domínio é dos funcionários que por alguma razão não
descontaram para a aposentadoria. Como ficam?
Estes devem assumir as reservas
matemáticas que são as contribuições que deveriam ter entregue
acrescidas das rentabilizações que
deveriam ter sido feitas pelo sistema para assegurar que recebem a
pensão na totalidade. A ideia aqui é
obrigar a que todos contribuam ao
longo de toda a carreira.
Como é tratada a questão da invalidez?
O subsídio de invalidez também
foi objecto de reforma, uma vez que
o Estado não tem feito o seguro dos

“O documento válido para as uniões de facto deve ser emitido pelas conservatórias”

seus funcionários. A partir de agora, o funcionário que, durante o exercício das suas
actividades, adquira invalidez vai beneficiar da pensão correspondente à totalidade
dos 35 anos de serviço e o Estado assume os
encargos que este funcionário não tiver contribuído.
E aqueles que recebem várias pensões?
Com a nova lei, não há sobreposição de
pensões nem de benefícios de sistema. Todavia, há cidadãos que recebem o bónus de
participação na luta de libertação nacional
ou por terem prestado serviços excepcionais
ao país. Esses, sim, se depois tiverem sido
integrados como funcionários do Estado podem acumular este bónus com a pensão pelo
tempo de trabalho. Fora destas situações
não há duplicação de pensões.
Outro centro de preocupação reside nas

uniões de facto múltiplas...
O que se determinou é que havendo mais
de uma viúva concorrente à pensão paga-se 50 por cento à cônjuge sobreviva (viúva
principal) e os outros 50 por cento são distribuídos pelos concorrentes que são todos
os filhos menores. O grande problema da
união de facto é que o atestado de casamento é passado pela entidade do bairro, município ou da administração local e aparecem
várias viúvas com este tipo de atestado passado em vários locais diferentes para o mesmo aposentado ora falecido.
Como é que isso se resolve?
Agora a lei determina que no caso de
união de facto o documento válido é o da
união de facto emitido pela conservatória.
Portando, como os serviços estão informatizados só se vai emitir uma certidão.
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Transportadores propõem
revisão da tarifa do “chapa”

O

s operadores de transporte semicolectivo
de passageiros, vulgo
“chapa-100”, manifestaram, sexta-feira,
nas cidades de Maputo, Nampula e província de Manica, ao
Governo o interesse de reajustar
a tarifa em vigor desde princípios do presente ano, em alguns
pontos do país.

Os
transportadores
entendem que o aumento do
preço de combustível veio
a piorar as dificuldades que
vêm enfrentando para suprir
os custos de manutenção das
viaturas.
O presidente da Associação
dos Transportadores Rodoviários
da
cidade
de
Maputo,
Baptista Mucavele, disse que
a sua agremiação pretende
acrescentar oito Meticais à tarifa
actual.
Assim sendo, nas rotas onde
o passageiro paga 12 Meticais, a
proposta é que se passe a cobrar
20 e 23 Meticais nas rotas onde
actualmente vigora a tabela
de 15. Para o efeito, Mucavele
explicou que vai submeter a
proposta de revisão da tarifa
do transporte semicolectivo
de passageiros esta segundafeira ao Conselho Municipal da
cidade de Maputo, para a sua
apreciação.
“Gostariamos que a proposta
fosse apreciada e aprovada
urgentemente, pois a nova
tabela dos combustíveis está a
apertar as contas dos operadores.
O negócio não está a trazer
rendimento”, disse.
Mucavele alertou que a
demora de resposta do conselho
municipal poderá agravar o
problema de falta de transporte
na capital do país.
Face às dificuldades que

Transportadores querem agravar tarifas

os transportadores estão a
enfrentar, alguns ameaçam
parquear as suas viaturas,
apontou.

REVOLTADOS

O presidente da Associação
dos Transportadores de Nampula,
Luís Vasconcelos, referiu que os
operadores daquela província estão
a se revoltar com a autarquia local,
visto que a proposta de revisão do
preço de transporte urbano, que
deu entrada em Novembro do ano
passado, ainda está em apreciação
no Gabinete Jurídico. Na altura,
os transportadores solicitavam ao
município o aumento de 5 Meticais,
passando dos 10 que são cobrados
actualmente para 15.
Ao domingo, Luís Vasconcelos
disse que com o novo aumento do
preço de combustível a agremiação
pretende agravar o preço de
“chapa” em 10 Meticais, o que
significa que o transporte poderá
passar a custar 20 Meticais.
“Não queremos lesar os nossos
clientes (passageiros) porque
sabemos que também estão

a enfrentar dificuldades, mas
precisamos de ter rentabilidade
de forma a conseguirmos fazer
assegurar a manutenção das
viaturas e atender a outras
necessidades”, justificou.
Vasconcelos
mostrou-se
preocupado, pois entende que
o município poderá não aprovar
a proposta dos transportadores.
Entretanto, lembrou que, há dias,
os transportadores semicolectivos
da cidade de Nampula ameaçaram
paralisar as actividades, em
protesto contra o que consideram
de demora na revisão do preço do
“chapa”. Entretanto, a paralisação
foi
cancelada,
alegadamente
porque às primeiras horas foram
posicionadas, em diferentes ruas,
brigadas da Polícia da República
de Moçambique para controlar os
ânimos dos transportadores.
“Estamos
numa
situação
delicada. Os transportadores estão
a ter prejuízos quase todos os dias”,
considerou.
Igualmente, a reportagem do
domingo ouviu o presidente da
Associação dos Transportadores

Rodoviários de Manica, Alfredo
Canhenze, que disse que a sua
direcção apresentou a preocupação
à Federação Moçambicana das
Associações dos Transportadores
Rodoviários (FEMATRO).
“Apresentámos a inquietação
dos transportadores à FEMATRO,
estamos à espera da resposta.
Os transportadores pediram por
diversas vezes a introdução de
nova tarifa porque a actual não
compensa. Entretanto, temos a
informação de que a FEMATRO
está a negociar com o Governo o
reajusto de preço de transporte”.

APREENSÃO

Os
transportadores
semicolectivos de passageiros na

cidade de Maputo revelaram ao
domingo que estão apreensivos
com a entrada em vigor do novo
preço de combustíveis que, para
eles, veio agravar as dificuldades
dos operadores. Maria Mandlate
faz o serviço de transporte de
passageiros na rota Baixa- Praça
dos Combatentes. Contou que os
custos dos acessórios das viaturas
são altos.
“Um
calço,
que
até
recentemente comprava-se por
300.00 Meticais, agora custa
1600.00. 5 litros de óleo de motor
que custavam 1200.00 Meticais,
actualmente compramos por
1600. Gasto pelo menos 2400.00
de combustível, por dia”, disse
Maria Mandlate. Acrescentou que
continua a operar porque com a
receita obtida consegue custear
as despesas de escola dos seus
educandos. “Conheço muitos
operadores que já venderam as
suas viaturas por causa da falta de
rendimento do negócio, outros
parquearam”.
António
Pelembe,
outro
transportador de semicolectivo, na
cidade de Maputo, solicita de forma
urgente a intervenção do Governo.
“Abastecíamos os carros a
2500.00 Meticais, agora estamos
a abastecer com 3000.00. Esta
situação sufoca-nos. Estamos
ainda preocupados, porque temos
a informação de que poderá
haver mais aumentos do preço de
combustível, nos próximos dias”,
disse.

Proposta
nas mãos
do Governo
O vice-presidente da FEMATRO, Sancho Mavunja, disse que a
organização submeteu ontem ao Governo a proposta do aumento do
preço de transporte semicolectivo.
“Voltaremos a nos reunir esta segunda-feira. Estamos
preocupados com a situação vivida pelos transportes das cidades de
Nampula e Beira, onde ainda não houve reajuste”, referiu.
De referir que a FEMATRO esteve reunida na sexta-feira
com Governo, na cidade de Maputo, para reflectir em torno da
preocupação apresentada pelos transportadores semicolectivos de
passageiros. Na ocasião, a FEMATRO foi orientada a elaborar uma
proposta detalhada.
Para Sancho Mavunja, o reajuste da tarifa de “chapa” deveria
ter acontecido quando subiu o preço de combustível. “Tudo o que
vai acontecer daqui em diante é prejuízo para os transportadores.
Pior ainda porque as vias de acesso encontram-se em péssimas
condições”, ressaltou Mavunja.
O último reajuste do preço de transporte de semicolectivo
aconteceu em Janeiro do corrente ano.

www.jornaldomingo.co.mz
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ROBERTO CHITSONDZO

Exemplo de superação
no combate ao tabagismo

C

esteja com a idade que tem, ainda
consegue ficar horas no palco, a
mover-me de um lado para o outro,
a gritar e alegrando o público.
Lamentando sobre o fumador
passivo, Chitsondzo recordou que
todo o fumador deveria ter em
conta que todas as pessoas que
estão à sua volta ou que vivem com
ela inalam o fumo do tabaco quando
esta fuma. Portanto, os fumadores
não estão apenas a prejudicar a sua
própria saúde, mas também a das
outras pessoas ao seu redor, por
isso, fumar é um vício que deve ser
combatido por todos.
“O meu apelo, apesar de estar
fora do parlamento há alguns
anos, é que os colegas que estão na

elebra-se, a 31 de Maio,
o Dia Mundial Sem Tabaco. No presente ano,
as comemorações da
efeméride decorrem sob
o lema “Tabaco: ameaça o nosso
ambiente”.

Segundo o director de
Promoção da Saúde, na sede
da Organização Mundial da Saúde
(OMS), em Genebra, Ruediger
Krech, “cada cigarro que fumamos,
estamos literalmente a queimar
recursos onde eles já são escassos,
queimando recursos dos quais a
nossa própria existência depende”.
Na senda das celebrações do Dia
Mundial Sem Tabaco e com um
repertório musical de excelência, o
activista anti-tabaco quer continuar
a cantar e a encantar o público com
o seu magnífico timbre de voz.
Chama-se Roberto Maximiamo
Chitsondzo, professor, e, nalguns
círculos, é conhecido como músico
e noutros como deputado. Cumpriu
quatro mandatos (20 anos) no
parlamento de Moçambique.
“Não é falácia! Estou fora do
parlamento, mas continuo activista
na luta contra o tabaco. Quero
continuar a cantar bem, a ter uma
boa saúde e uma pele bonita porque
quando alguém começa a sofrer
de doenças associadas ao tabaco a
situação é bastante penosa e séria.
Enquanto fumador, algumas vezes
fui parar ao hospital por causa das
amigdalites e o conselho médico
era a cirurgia, porque corria o risco
de ficar rouco. O remédio santo foi
parar de fumar. Os problemas que

tinha com as minhas amígdalas
também pararam. O meu timbre
de voz na música, hoje, parece-se
com o de um jovem dos seus 19 ou
20 anos de idade”. Diz, orgulhoso,
Roberto Maximiamo Chitsondzo
E continua: “fui deputado
da Assembleia da República e
estava afecto à 3.ª Comissão, na
altura, designada Comissão para

Roberto Chitsondzo: activista na luta contra o tabagismo

os Assuntos Sociais, Género e
Ambientais que era presidida pelo
Dr. Aurélio Zilhão, ex-ministro da
Saúde. Ele incentivou os membros
desta comissão para participarem
nas reuniões sobre o tabaco que
coordenava com a Associação
Moçambicana de Saúde Pública
(AMOSAPU), Ministério da Saúde
(MISAU) e Organização Mundial da
Saúde (OMS)”.
Ainda no seu testemunho,
Roberto Maximiano Chitsondzo
partilha que, num dos encontros,
o Dr. Albertino Damasceno,
cardiologista
moçambicano,
projectou,
durante
uma
apresentação, um pulmão a
saltar pela boca de um fumador,

Na sequência das reuniões da
AMOSAPU, Roberto Chitsondzo
diz ter participado numa reunião
de parlamentares organizada pela
OMS, em Windhoek, na Namíbia.
“Durante o intervalo de uma
das sessões, encostei-me num
canto para fumar. Eis que um
parlamentar idoso se aproximou
de mim e, na hora, perguntoume: ‘why are you killing yourself?’
(traduzindo porque é que te estás
a matar?) Esta pergunta pesoume muito na consciência. Naquele
mesmo instante, tomei a decisão de
procurar ajuda médica para deixar
de fumar. Porque eu queria deixar
de fumar, cumpri o tratamento à
risca. Agradeço imenso aos meus

significando que esta pessoa estava
a perder um pulmão, por causa do
consumo de tabaco.
“Aquela imagem marcou-me
bastante, pois, na altura eu também
era fumador. Daí, comecei a pensar
a sério no assunto e, cada vez
que pegasse num cigarro, aquela
imagem vinha-me à cabeça”, diz o
músico.

amigos, principalmente, ao João e à
esposa que fizeram muito para que
eu deixasse de fumar, depois de 20
anos como fumador. Em qualquer
momento é possível deixar de
fumar e nunca é tarde para tal, basta
uma decisão.”
Dono de uma voz invejável
e com uma alegria contagiante,
Chitsondzo diz que, embora

Assembleia da República voltem
a colocar a agenda do controlo
do tabaco nas suas prioridades,
por forma a assegurar um futuro
risonho às futuras gerações”.
Para Chitsondzo, o lema deste
ano “O tabaco ameaça o nosso
ambiente” chama à atenção da
necessidade de abordar, além
do meio ambiente, no geral, o
ambiente familiar porque se há
alguém em casa doente ou que
vive com uma doença crónica e
é exposto ao fumo de tabaco,
se está a contribuir para o
agravamento do seu estado
de saúde. Este é, também,
um ambiente que temos de
preservar.

Contribuição
da OMS e parceiros
De 2004 a 2013, a OMS, juntamente com o Secretariado da
Convenção-Quadro para o Controlo do Tabaco, AMOSAPU, MISAU,
Act Tobacco Control Alliance do Brasil, Framework Convention
Alliance, Africa Tobacco Control Consortium, Healthbridge, Canada,
American Cancer Society, Africa Tobacco Control Regional Initiative
e Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) deram apoio técnico e
financeiro à AMOSAPU para a realização de advocacia com a Assembleia
da República, capacitações para jornalistas e outros actores-chave,
que culminaram com a ractificação da Convenção-Quadro da OMS
para o Controlo do Tabaco (FCTC) pelo Governo Moçambicano, em
Novembro de 2016.
Dentro do mesmo quadro, a OMS empenhou-se na promoção e na
advocacia a favor da convenção e prestou apoio técnico e financeiro
para a capacitação de membros do Governo, de jornalistas, de juristas,
de parlamentares, de activistas, bem como dos pontos-focais para o
controlo do tabaco nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP). Prestou, igualmente, apoio técnico e financeiro aos quadros
do MISAU e da AMOSAPU, a fim de participarem em conferências
internacionais sobre a FCTC.
A OMS em Moçambique, desde os primeiros momentos da
elaboração da Convenção-Quadro em 2000, prestou apoio técnico
à equipa do MISAU e da AMOSAPU que, directamente, participou
no processo. Mesmo antes de ractificar a convenção, o país aprovou
o Decreto 11/2007, contendo os auspícios da convenção que regula o
consumo e comercialização do tabaco em Moçambique e estabeleceu o
Comité Multissectorial para o Controlo do Tabaco.
Os resultados desta iniciativa são a diminuição do consumo de
tabaco nos últimos anos de 22 por cento para 14,9 por cento (incluindo
entre jovens) e a aplicação de medidas de tempo limitado de publicidade
do tabaco, tais como Políticas Anti-tabaco e Publicidade, Promoção e
Patrocínio do Tabaco; realização da análise da situação do controlo do
tabaco no país e a provação do Caso do Investimento no Controlo do
Tabaco.
Foi desenvolvido também o Plano Estratégico Nacional para o
Controlo do Tabaco; reforçada a capacidade de tributação/preço e
receitas do tabaco; reforçada a implementação da legislação sobre o
tabaco em todos os segmentos, especialmente o acesso a jovens.
Houve também o reforço da comunicação estratégica com a
cessação da emissão de publicidade ao tabaco sob todas as formas,
incluindo painéis publicitários e a indústria tabaqueira que está a ser
monitorizada, regularmente.
No entanto, a OMS reconhece que prevalece o desafio de recursos
financeiros para levar a cabo actividades inerentes ao controlo do
tabaco em Moçambique.
www.jornaldomingo.co.mz
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José Craveirinha
para além do tempo!
d

N

Frederico Jamisse
Pretilério Matsinhe

a história da Literatura
Moçambicana, o dia 28
de Maio é uma data excepcional porque, nessa data, em 1922, nascia
um bebé que se notabilizaria no
mundo da escrita como jornalista, escritor e comunicador bem
como nacionalista e combatente.
Galardoado com o Prémio
Camões, em 1991, colaborou
com os jornais “O Brado Africano”, “Notícias”, “Tribuna”,
“Notícias da Tarde”, “Voz de
Moçambique” e “Voz de África”.
“Um iconoclasta impenitente, pertence ao clube restrito dos
eleitos, dos verdadeiros artífices
do verbo. Burilando a palavra,
surpreende permanentemente
pelo inusitado das combinações,
pela irreverência das imagens,
pela subversão das lógicas, pela
invenção de uma outra maneira
de estar na e com a linguagem”,
escreveu o académico Almiro
Lobo, quando o poeta-mor perdeu a vida.

José Craveirinha produziu
uma extensa obra literária e que,

no entender do professor Francisco Noa, devia ser eternizada,

Museu deve
impulsionar o turismo

sugerindo a digitalização do seu
trabalho.

Foi um poeta que passou o
tempo a ler, que devorava livros
deitado no quarto, que folheava
acima de cinco publicações ao
mesmo tempo e que escrevia à
noite, de madrugada, segundo o
seu filho, Zeca Craveirinha. Mas
nem tudo foi mil maravilhas. Em
2001 circulou uma notícia que
dava conta de que o poeta queria
mudar de nacionalidade. Augusto Carvalho, na altura jornalista
deste semanário, visitou o poeta.
“Até tu acreditas nisso?”,
questionou Craveirinha. “Mudar
de nacionalidade para quê? Eu
até vivo relativamente melhor”,
detalhou, tendo acrescentado
que até negou que o corpo do seu
pai fosse transladado para Portugal. “Não seria eu com essa idade
(79 anos na altura) que requereria mudar de nacionalidade”,
detalhou.
Quando passam 100 anos
do seu nascimento, o país e o
mundo curvam-se para celebrar
a vinda ao mundo de um poeta
que, longe da escrita, encontrou
o sentido da vida, lutando pelo
bem-estar do outro.

Temos de preservar
o seu legado
– escritor Juvenal Bucuane

– Eldevina Materula, ministra da Cultura e Turismo

A ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula, durante a cerimónia realizada no sábado
na Casa Museu José Craveirinha, disse haver muita
obra dispersa do escritor. “Temos vasta bibliografia na Casa Museu e precisamos de preservá-la.
Encontramos vários livros deixados por Craveirinha que precisam de preservação. Convidamos
a família para se juntar à Biblioteca Nacional para
www.jornaldomingo.co.mz

digitalização. Vamos trabalhar com o Ministério da Educação para divulgar ainda mais a sua
obra”.
Eldevina Materula disse que o descerramento da lápide com versos da “Poesia da Maria”, na
Casa Museu José Craveirinha, é um dos momentos marcantes da homenagem, justamente para
facilitar a sua localização e identificação para
todos aqueles que pretenderem saber da vida e
espólio do poeta.
“Reconhecemos o seu nacionalismo, que lhe
custou prisão, mas que se tornou implacável,
denunciando, através da escrita, as atrocidades
cometidas pela administração colonial aos moçambicanos. Daí que como combatente na clandestinidade, curvamo-nos perante a sua participação na luta de libertação de Moçambique”.
A ministra reconhece que persistem desafios
na valorização da vida e obra do escritor Craveirinha. “O seu legado é também constituído por
poesias dispersas, não editadas e nem publicadas ainda. Este espólio deve ser publicado em
livros para estar acessível ao público e, por esta
via, garantir-se a salvaguarda deste património da nossa literatura. Por isso, todos devemos
honrar a heroicidade de José Craveirinha, promovendo, protegendo e divulgando a sua vida
e o seu legado”.

Juvenal Bucuane, escritor que
privou com José Craveirinha, afirma que o momento melhor para
celebrar o poeta-mor é exactamente este: “Estivemos na sua
casa, hoje Museu José Craveirinha.
É a melhor forma de homenageá-lo. Nós como escritores, a nossa
obrigação é ajudar a preservar esse
legado”.
Falando na perspectiva de per-

tuar a obra do poeta, Juvenal Bucuane disse ser imperioso encontrar formas de, simplesmente, a
mensagem chegar aos mais novos,
a partir da escola primária, secundária, até a universidade. “Aliás,
não é só Craveirinha, mas todos os
escritores moçambicanos… porque
cada escritor traz uma mensagem
naquilo que escreve. E essa mensagem não deve ficar ao desbarato”.
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Fez-me acreditar
que podia
ser campeã
– Maria de Lurdes Mutola

Maria de Lurdes Mutola, “Menina de Ouro”, fala ao domingo sobre a sua relação com o escritor Craveirinha: “Em 1988, estava a jogar
futebol no Chamanculo. Veio alguém dizer que o poeta Craveirinha
estava no carro e queria falar comigo. Fui e ele disse-me: ‘preciso de
falar consigo, mas na minha casa’. Em casa dele, ligou um vídeo sobre jogos olímpicos. Eu vi aquilo e disse uau! Afinal um campo enche
de pessoas para assistir atletismo! Ele disse ‘tu também podes estar
ali. Amanhã vou te levar para o Parque dos Continuadores para apresentar-te ao meu filho’”.
Assim começou a trajectória de Maria de Lurdes que, mais tarde,
foi coroada de sucessos. “Treinei durante duas semanas, mas desisti
porque Stélio aplicou um treino forte. Craveirinha foi a Chamanculo
à procura de mim. Não acreditei. Depois de falar com o meu pai, este
disse: ‘Craveirinha, você fica tutor desta menina’”.
Maria de Lurdes explica que Craveirinha a aconselhou a treinar
pelo menos durante dois meses. “Fiz a minha primeira viagem para o
Botswana nos jogos da Zona 6. Consegui a minha primeira medalha,
comecei a acreditar em mim. Treinei mais, consegui em vinte anos
dez títulos mundiais, duas medalhas olímpicas, uma delas de ouro.
Recordo-me que, faltando três meses, pedi que trouxessem aos Jogos
Olímpicos o poeta José Craveirinha. Ele hesitou, mas veio”.

Inspiração inesgotável
– Carlos Paradona, secretário-geral da AEMO
O secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO), Carlos Paradona, diz que José Craveirinha
foi o maior poeta que o país já viu nascer. Para ele, trata-se
de um escritor que se divide em duas pesonalidades: o poeta e o combatente.
“Como poeta, foi uma voz destacada na produção literária em Moçambique e em todo o mundo. A poesia dele
já revelava os anseios pela libertação do país. Era uma voz
contestatária do regime colonial. A sua poesia é de libertação e de exaltação de valores patrióticos nacionais”.
Como combatente, Craveirinha, na voz de Carlos Paradona, foi um homem que esteve engajado na luta de libertação do país, quer com o uso da palavra assim como com
base em meios materiais.
“No pós-independência, ficou a ser fonte de inspiração
para novos autores da época, a chamada geração Charrua,
e outros que se seguiram e os actuais. Ele é fonte de inspiração inesgotável”.
Para celebrar o centenário do poeta-mor, a AEMO realizou várias actividades, com destaque para exposições e
oferta de livros bem como a realização da primeira conferência Internacional José Craveirinha, que juntou fisicamente e “online” escritores de Angola, Guiné-Bissau, Espanha, Brasil e Moçambique.
Segundo Carlos Paradona, a celebração dos 100 anos de
Craveirinha conhecerão o seu apogeu com a apresentação
do busto do poeta a ser colocado na entrada do museu que
leva o seu nome. Há mais acções com vista a imortalizar

José Craveirinha.
“Pretendemos que a Escola Secundária
Estrela Vermelha passe a se chamar Secundária José Craveirinha. Essa escola está ao lado
da Casa Museu, onde viveu e onde produziu a
maior parte das suas obras”.

Homem com alto
sentido de cidadania
– Elídio Nhamona, docente

A Universidade Eduardo Mondlane (UEM)
tem vindo a desenvolver uma série de actividades com vista a celebrar da melhor forma o
centenário de José Craveirinha. A programação, que deverá se estender até Fevereiro do

Casa Museu José Craveirinha
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próximo ano, inclui concertos, saraus culturais, debates, apresentação de estudos científicos, exibição
de filmes, oficinas, entre outras actividades. Segundo Ilídio Nhamona, docente de literatura da FLCS e
coordenador do ciclo de actividades do centenário de
José Craveirinha pela UEM, o objectivo é incentivar
aos alunos a ler a obra de Craveirinha.
“Vamos às escolas, damos palestras e distribuímos entre estudantes das escolas secundárias as
obras para que possam ler. Também vamos ter concursos de declamação de poemas”.
Segundo explicou, o que a UEM está a fazer é reconhecer cada vez mais a importância e o percurso
brilhante de um poeta que viveu para servir Moçambique. “Craveirinha é Doctor Honoris Causa pela
UEM. Quando a universidade atribui este título a alguém é porque se identifica com as causas intelectuais pelas quais ele lutou. Uma pessoa que pensou
Moçambique para que tivéssemos uma nação melhor”.

Estou satisfeito com o reconhecimento
– Zeca Craveirinha, filho
“Estou satisfeito. José
Craveirinha é um moçambicano completo”, assim se
pronunciava Zeca Craveirinha, filho do poeta. Questionado sobre a forma de
divulgar o legado do seu pai,
Zeca diz ser necessário celebrar todos os dias. “Temos de
celebrar nas escolas, bairros.
Houve uma altura em que
os bairros tinham essa preocupação da parte cultural.
Agora não se dedicam tanto.

Então, temos de investir nas
escolas primárias e secundárias, pois o ensino superior
está garantido através dos estudos”.
Defendendo a tese de que
as crianças devem apegar-se à leitura muito cedo e fez
um reparo pela ausência de
petizes na cerimónia. “Hoje
devíamos ter crianças aqui.
Temos escolas à volta, casos
da ‘Munhana’ e ‘Estrela Vermelha’. Mas não está aqui

ninguém. Há uma distracção
nesse aspecto”.
Neste momento, a Fundação está a trabalhar na
sistematização da obra. “Estamos a preparar a edição da
obra completa, com estudos,
assim como os portugueses
fizeram com Luís de Camões.
Nós somos uma república a
gatinhar. Alegra-se saber que
há manifestações à volta de
Craveirinha em todo o país…
isto é salutar”.
www.jornaldomingo.co.mz
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Fístula obstétrica: buraco no corpo e na alma
Menos de 50 por cento das mulheres nas zonas rurais tem um parto assistido e condigno,
de acordo com dados apresentados por Igor Vaz, médico urologista
d

A
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falta de assistência ao
parto, bem como a tomada tardia de decisões no atendimento
na unidade sanitária
podem custar um preço altíssimo na vida da mulher. Ela
corre o risco de ter um buraco formado entre a vagina e a
bexiga, ou canal retal de onde
escapam urina e fezes de forma
contínua, sem controlo.
Dados divulgados pelo médico urologista Igor Vaz, no Dia
Internacional da Fístula Obstétrica, comemorado a 23 de
Maio, indicam que Moçambique chega a registar de 1500 a
2000 de casos por ano.
O especialista avançou ainda que o país tem um programa nacional virado para esta
problemática. É na esteira
disto que a organização Focus
Fístula realiza operações e dá
formação em cirurgia a fístulas.
Entretanto, enquanto não
chega a vez de a mulher se livrar deste martírio, a sua vida
é marcada por um buraco no
corpo e na alma. É o que se
pode depreender dos relatos
que domingo traz nesta edição, que revelam o sofrimento
de quem praticamente vê o seu
espaço de actuação e de circulação limitado na sociedade.

Igor Vaz e sua equipa operam mulheres de vários pontos do país

FRALDAS PARA
MÃE E BEBÉ
Quem se imagina na situação de “dividir” fraldas com o
seu bebé recém-nascido? Pois
foi exactamente o que aconteceu com S. Adriano, de 26 anos,
natural e residente em Maputo.

Trata-se de uma professora
primária, mãe de duas meninas. Começou a enfrentar problemas após o parto da sua filha
mais nova, em Agosto de 2021,
que foi à cesariana.
Confessou que nunca tinha
ouvido falar de fístula obstétrica, “não sabia o que era, não
tinha nenhuma noção”. Nem

ela, muito menos a família.
“Foi uma surpresa e, ao mesmo
tempo, um grande transtorno”.
Os primeiros sintomas apareceram quando ainda estava
no hospital, após o parto. “Colocaram-me uma algália que
chegava a vazar e disseram que
eu tinha de ficar mais tempo no

hospital (Geral José Macamo).
Nesse momento, explicaram-me que o meu parto tinha tido
complicações e o meu útero
rebentado, por esse motivo tiveram de costurá-lo”.
Algum tempo depois, teve
alta hospitalar, mas, “quando
cheguei à casa, senti-me muito mal, o que me obrigou a ir ao

hospital até duas vezes ao dia,
durante algum tempo”.
Essas idas e vindas foram
“muito difíceis porque (primeiro) deixava o meu bebé
recém-nascido em casa; (segundo) apanhava ‘chapa’
(transporte semicolectivo de
passageiros) para o hospital,
sem, contudo, ver o meu problema resolvido”.
Contou que passou 21 dias
com a algália em casa, até que
um “médico do ‘José Macamo’
marcou uma consulta comigo
para me dizer, ‘olha, nós aqui
não temos condições para te
operar, deves ir ao Hospital
Central de Maputo (HCM)”.
Naquele instante, S. Adriano
desabou. “Chorei. Cheguei a
culpá-lo pelo problema ocorrido no parto. Perguntei: ‘por
que o senhor fez isso comigo?
O que vai ser da minha vida?’”.
A verdade é que a sua vida
estava de cabeça para baixo.
“Eu tinha de comprar fraldas
para mim e para a minha filha.
Todo dinheiro era praticamente gasto nisso e para pagar os
médicos que cuidavam de mim
em casa, porque chegou uma
altura que até para caminhar
para a casa de banho era difícil.
Precisava de ajuda da minha
mãe. Não conseguia levantar a
minha filha, quando o fizesse e
em pé, toda a urina saía. Mesmo sentada, de repente, me

sentia molhada”.
A sua vida profissional também ficou gravemente afectada. Esta professora viu-se
obrigada a parar de fazer o que
gosta e dignifica-a. E “senti
saudades dos meus alunos (da
1.ª e 2.ª classes). Pedi ao meu
director para retornar às actividades. Eu disse-lhe: vou
usar fraldas quando for trabalhar, mas ele disse ‘não! Fica
em casa até ultrapassares essa
situação’. Mas eu precisava de
dinheiro”.
A jovem mãe pensou em tirar a própria vida. “Várias vezes. Quis suicidar-me. Só não o
fiz por causa do meu bebé. Sou
mãe e devo cuidar dele”.
Hoje, após a cirurgia, chora lágrimas de alegria, pois
“já estou bem. Voltei à minha
rotina normal. Tudo graças à
operação feita pelo Dr. Igor, em
Dezembro. Lembro-me que
quando chegou a minha vez
perguntou-me ‘quando é que
queres operar?’, eu respondi:
hoje mesmo. Ele, então, disse: ‘Amanhã!’ Nesse dia, comemorei. Corri para casa para
contar a novidade aos meus
pais. Eu senti que a minha vida
ia mudar. E mudou!”.
Apesar de a sua mente estar ainda “bloqueada” para as
relações afectivas, considera-se, enfim, uma mulher “livre
e feliz”.

Ele fugiu de mim
L. Tembe, de 26 anos de
idade, tem um histórico de
problema no útero. “Estava
‘podre’, doía e não via período
(menstrual)”, descreveu. Estes
eram sintomas de uma doença que começou a ficar grave
quando ela tinha 18 anos de
idade e vivia na África do Sul.
Não tendo sido resolvido por
lá, “voltei a Moçambique para
fazer tratamento, em 2020. Fui
ao HCM, onde me operaram.
Mas, em 2021, fui submetida
a mais uma cirurgia, porque a
urina saía. Tive fístula”. Nessa altura, a sua vida mudou de

forma negativa: “parei de estudar na África do Sul, onde vivia
com a minha mãe”. L. Tembe é
filha de mãe sul-africana e pai
moçambicano.
Acrescentou que por causa
daquela condição usou fraldas
por muito tempo. “Gastava por
dia cinco fraldas, porque bastava me sentar ou me levantar, saía ‘xixi’. Durante a noite,
trocava-me pelo menos duas
vezes. Não bebia muita água,
por medo”.
Para a sua tristeza, o seu
namorado “fugiu, porque não
conseguíamos praticar relações

sexuais, os lençóis, a cama, tudo ficava
molhado de urina. Ele não aguentou”.
Na verdade, “foram três que me abandonaram”, revelou.
Mas, em 2021, encontrou um companheiro à sua altura, “que teve paciência. Até hoje. Acompanhou-me nos
momentos maus e está comigo neste
momento de vitória”, rematou.

Muitas mulheres não sabem que é tratável
Fotos de Félix Matsinhe

– Igor Vaz, médico urologista

www.jornaldomingo.co.mz

As cirurgias à fístula abrangem mulheres de vários pontos do país. Durante
as comemorações de 23 de Maio, Igor Vaz
explicou que a fístula obstétrica é uma
consequência da falta de assistência ao
parto e listou vários motivos que estão
na sua origem: “desde o atraso a chegar
às unidades sanitárias; atraso no atendimento; atraso nas decisões cruciais para
uma cesariana, um parto assistido... então, no fundo é uma série de demoras,
que tem havido no sistema, que levam a
que este parto seja prolongado”.
Acrescentou que, no momento do
parto, “quando a criança fica no canal
vaginal durante várias horas, leva a uma
necrose dos tecidos e isso vai levar à perda de alguns tecidos ao nível da bexiga,
do repto e da vagina, o que permite, portanto, as perdas contínuas de urina e de
fezes nesta mulher”.
Entretanto, observou que “esta lesão

física talvez não seja das piores. A pior
lesão é psicossocial. Essas mulheres são
isoladas da sociedade, são isoladas dos
familiares, dos amigos, do trabalho; não
podem trabalhar, não podem ter um auto-sustento, e muitas vezes deprimem,
suicidam-se, ficam abandonadas, morrem com malnutrição”.
Na sequência, destacou que “outro
grande problema é que muitas destas
mulheres não sabem que esta doença é
tratável. 80 por cento das doentes ficam
perfeitamente bem, quando são tratadas. Há uma pequena percentagem que
nós não conseguimos tratar e, portanto,
nunca vão ficar bem”.
Os motivos? Igor Vaz apresenta: “nós
temos doentes que ficaram uma semana
em trabalho de parto, isso significa destruição completa da bexiga, da uretra, da
vagina e do repto. Muitas dessas mulheres vêm ter connosco dez, quinze anos

depois da fístula. Operei, há pouco tempo, uma mulher que me disse que tinha
a fístula antes de Samora Machel chegar
a Moçambique, como presidente. Então,
era uma fístula colonial”.
Curiosamente, “já operámos, por
exemplo, mulheres da cidade de Maputo, instruídas, com um nível social
bastante bom, que ficaram em casa sem
dizer à família, durante 15 anos. E eram
fístulas simples, que, ao fim de meia hora
de cirurgia, ficaram curadas, ao fim de
duas semanas ficaram curadas e voltaram à vida social completamente normal”.

ZONAS RURAIS
PREOCUPAM
Outro aspecto a salientar é que algumas dessas mulheres vivem em zonas

rurais, sendo que “as cirurgias que nós
precisamos de fazer para a reconstrução
completa desta cavidade é tão grande e
exige cuidados pós-operatórios grandes.
Muitas vezes nós não sabemos se podemos ou não o fazer, se na localidade onde
elas vivem conseguem ou não ter suporte
médico para estas situações”.
Entretanto, a realidade do país traz um
quadro preocupante. “Este é um problema muito grave no país, como em grande parte da África subsaariana. Nós continuamos a ter uma assistência ao parto
muito má; menos de 50 por cento das
nossas mulheres nas zonas rurais têm um
parto assistido e condigno. Portanto, nós
precisamos de melhorar muito as condições do parto. E a taxa de mortalidade
durante o parto é enorme; a taxa de mortalidade neonatal também é grande. Tudo
isto está ligado à falta de assistência”,
apontou Igor Vaz.

C. Chaúque

Não tenho vontade de namorar
C. Chaúque, natural de Vilankulo, tem fístula há
um ano. Tudo começou depois de uma operação a
miomas. Após 7 dias, “eu estava deitada, então me
senti molhada. Levantei-me e, a partir daquele momento, percebi que não estava bem. Fui ao hospital,
lá em Vilankulo, e apresentei o problema. Deram-me medicamentos, mas não resultou”, narrou. L.
Chaúque teve de lidar com o problema diariamente, uma condição descrita por si como “um pouco
complicada, porque tira a auto-estima de uma mulher”.

É por isso que, nessas circunstâncias, a solidariedade da família é fundamental. No seu caso, “recebo apoio”. De qualquer modo, as relações afectivas
ainda não contribuem para dar alento, mas também
declarou que não tem “vontade de namorar”.
Preferiu afastar-se do companheiro e, por enquanto, espera que somente os resultados da cirurgia mudem o curso das coisas.
A boa nova é que no leito hospitalar, à espera da
sua vez, o seu âmago encheu-se de esperança.
O futuro prometia uma vida melhor.
www.jornaldomingo.co.mz
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Perdeu bebé, auto-estima e marido
M. Fortunato, de 36 anos,
natural de Morrumbene,
província de Inhambane,
ficou grávida em 2021. Aos
9 meses, foi submetida a
uma cesariana no Hospital
de Chicuque, na Maxixe,
Inhambane, para trazer o
seu bebé ao mundo. Mas
tudo falhou. “Nasceu morto”. O infortúnio ocorreu
em Janeiro, mas a desgraça girou solta até surgirem
sinais que indicavam que
tinha contraído a fístula
obstétrica: “De repente,
era só urina. De repente!”,
descreveu.
Feitas as matemáticas doloridas da vida
encontra-se um saldo que indica que M.
Fortunato perdeu o bebé,

a auto-estima, o labor (era
vendedeira de camarão), e
também o marido. “Largou-me, desistiu de mim”.
Entretanto, a primeira tentativa de devolver a
dignidade desta mulher,
livrando-a pelo menos da
fístula, não deu certo. Foi
submetida à cirurgia em
Abril, sem sucesso, até que
“me chamaram em Maio,
para viajar para Maputo,
onde fui operada novamente”.
Em conversa com o domingo, garantiu que, passadas algumas semanas,
“já me sinto bem”, por este
motivo, “quero voltar para
casa, para retomar a vida
que eu tinha antes deste
problema: voltar a vender

12 anos desta mazela.
Viu-se nesta condição depois de ter passado por uma cirurgia
por causa do cancro
do colo do útero. Os
sintomas da fístula foram “gotejos,
comecei a perder a
urina”, sem controlo. E mais: a dado
momento, “a urina
saía com bolhas de
sangue”. O facto
fê-la voltar ao hospital onde “fiquei
de baixa durante
M. Fortunato
muito tempo”. Mas,
após a alta hospitacamarão para sustentar os meus filhos”.
lar, começou outro
DOZE ANOS
martírio: dificuldaDE SOFRIMENTO
des de urinar.
Mais uma ida ao
Outro relato é da dona Isabel, que sofre há

hospital foi inevitável. “Fiquei internada no HCM, mais
uma vez, por muito
tempo também por
causa de anemia”,
sendo que mais tarde, a urina “voltou
a sair, sem controlo”.
Actualmente,
para a sua alegria,
faz parte do grupo
de mulheres que
beneficiam da assistência oferecida
a custo zero pela
Focus Fístula. Num
futuro muito breve,
dona Isabel espera
voltar à vida curada, sem constrangimentos.

Podem ter níveis de depressão agudos
– Lia Rafael Viegas, psicóloga clínica
Que mazelas a fístula pode causar à
mulher, sob ponto vista psicológico? A
psicóloga clínica Lia Rafael Viegas esclareceu que, “quando isso acontece,
a mulher entra em depressão, porque
deixa de ter controlo da saída da urina
ou de fezes. Então, a sua vida fica totalmente descontrolada, torna-se um
horror autêntico. Imagine-se o nível
de higiene que tem de ter, fora o facto
de que não pode ter uma relação com
o homem, porque geralmente os homens não se sentem confortáveis numa
situação destas”.
Uma das consequências é que “ela
acaba sendo uma pessoa isolada, ficando com níveis de depressão agudos, desejando a morte. Em termos de
transtornos psicológicos, ela desenvolve uma depressão”

Nesta sala, vidas são transformadas

Que ajuda psicológica deve-se oferecer a estas mulheres?
A especialista orientou: “têm de
ter atendimento, isto é, passar por um
processo que lhes ajude a lidar com esta
condição. Mas, acima de tudo, deve
servir para maximizar a auto-estima
da mulher. Ela precisa de suporte psicológico, sobretudo até que ela faça a
operação”.
O fundamental é que “ela tem de
conseguir continuar a valorizar a sua
vida. Por este motivo, precisa de fazer terapia, ter um acompanhamento,
tomar anti-depressivos, por causa da
ansiedade – , que pode ser aguda – dos
ataques de pânico, da aflição. É preciso
dotá-la de capacidade de lidar com a
situação, até para evitar que pense em
tirar a própria vida”, orientou.
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LUCAS SINÓIA

O senhor seleccionador!
d

Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

O

nome de Lucas Sinóia voltou
à ribalta no panorama desportivo nacional, fruto do
brilharete recente no “Mundial” de boxe, que decorreu
em Istambul, Turquia.
Na qualidade de seleccionador, recorreu à sua experiência e autoridade
para o êxito retumbante de Rady Gramane e Alcinda Panguana que deixou
todo o país babado de felicidade.
O senhor seleccionador Lucas Sinóia nasceu em 1966, na pacata vila
de Mutarara, província de Tete, onde
deu os primeiros passos no mundo
desportivo, praticando ocasionalmente futebol, mas nunca sonhou ser
profissional.
Contingências da vida fizeram-no rumar para a cidade da Beira e,
posteriormente, para Maputo, onde
viria a nascer a decisão de praticar a
nobre modalidade dos punhos. Tinha
17 anos. Estava lançado o seu destino.
A paixão pelo boxe foi tanta que
lhe obrigou a se concentrar mais
nesta modalidade do que propriamente nos estudos. Aos 18 anos estreou-se no ringue. 365 dias depois
foi a primeira internacionalização,
isto é, com 19 anos, em Angola. A
sua prestação e performance despertaram a atenção dos gestores da
modalidade.
Passou a disputar os campeonatos nacionais, os quais eram bastante
fortes, tendo ombreado com as “trutas” da altura, entre elas Mapepa,
Nhoca, Ganda e Cambeua.
A verdade é que atletas da sua geração ganharam tarimba para disputar os campeonatos da região austral
de África.
Sinóia, de forma particular, participou e ganhou quase todos os títulos, na categoria de 67 quilos, em
todas as competições internas.
A sua prestação inquestionável
levou-o a disputar provas em todo
o continente africano e, em pouco
tempo, no panorama intercontinental.
Destaca-se a participação em várias edições dos jogos africanos, designadamente no Quénia, em 1987,
no qual ganhou uma medalha de
bronze; depois no Cairo, em 1991; em
Harare, em 1995; e na África do Sul.
Foi a primeira ganha depois da Independência, destacou.
Participou noutras competições
de craveira internacional, como os
Jogos de Boa Vontade realizados na
Rússia; Jogos Olímpicos de 1988, em
Seul; e em Cuba em torneios promovidos pelo organismo mundial de
boxe.
No seu palmarés destacam-se
ainda participações em campeonatos africanos, sendo de destacar a
qualificação para os Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, nos Estados
Unidos. Depois de falhar a qualificação na primeira tentativa em Harare, viu-se forçado a disputar uma de

duas vagas, no meio de 18 atletas, numa
competição realizada na Tunísia.
A sua retirada das competições foi
gradual, numa altura em que pessoalmente tinha de andar de porta em porta a
pedir patrocínios para passagens aéreas,
de modo a participar em competições.
“Era muito humilhante. Fartei-me”.
Lucas Sinoia realçou que o apoio que é
dado ao boxe deve-se muito à Federação
da modalidade e, particularmente, ao
empenho do presidente Gabriel Júnior.
Lamentou o facto de, desde 2016 até
hoje, o Fundo de Promoção Desportiva
estar a dever-lhe uma premiação. Ninguém faz questão de tocar no assunto.
Nega que o boxe seja uma modalidade
violenta. E argumenta: “Se assim fosse,
aqueles que nos antecederam teriam parado e erradicado a modalidade. Há desportos mais violentos”.
Entende o boxe como uma paixão,
disciplina e uma forma de auto-estima.
Ponto parágrafo.
O renomado campeão mundial
Muhammad Ali e tantos outros que brilharam nos altos palcos do boxe foram
para Sinóia fonte de inspiração. Quando
foi da gravação do filme em Moçambique
em homenagem a Muhammad Ali, encarnado por Will Smith, recorda que participou activamente, entre outras coisas,
como treinador.
A participação no “Mundial” da Turquia representou o culminar de um projecto ambicioso da Federação de Boxe,
tendo em conta que as competições estavam meio adormecidas, agravado pela
eclosão da pandemia da covid-19.
Recordou que foi necessário promover competições internamente, forçar as
atletas em termos de preparação e, com
o alívio das restrições, foi preciso implementar um plano intensivo, que implicou intercâmbios com atletas dos países
vizinhos.
“Não é a primeira vez que fomos ao
‘Mundial’. Antes estivemos na Índia. Na
Turquia a surpresa foi o volume de atletas
presentes. Ao todo foram 311 atletas em
representação de 73 países. Entre 40 e 50
atletas saíram de África”.
Em termos de prestação, realçou que
Moçambique esteve acima dos demais
países africanos, visto que Marrocos e
Argélia eram tidos como potências, mas
ganharam, à semelhança de Moçambique, a prata e o bronze.
Recorda-se que “nos olharam de igual
para igual. Perguntaram como foi possível. Mesmo assim, o nosso rendimento
não foi a 100 por cento e não me arrependo de termos arriscado, de termos trabalhado como loucos”, frisou.
Sobre as conquistas de Alcinda Panguane (prata) e Rady Gramane (bronze)
afirma que aumentam responsabilidade
e, no futuro, não pretende carregá-la sozinho. Quer que haja o envolvimento de
diferentes intervenientes para maiores
conquistas.
“Tal como no futebol, não podes cativar se não houver campos para jogar.
Potencial nós temos. Os empresários e
os clubes devem olhar pelo o boxe e não
ficarem agarrados ao futebol apenas. O
boxe não gasta muito dinheiro. Só dessa
forma teremos um boxe mais forte”.
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Desafios de educar filhos
Celebra-se quarta-feira, 1 de Junho, o Dia Internacional da
Criança. A efeméride assinalou-se pela primeira vez em 1950
por iniciativa das Nações Unidas, com o objectivo de chamar a
atenção para os problemas que as crianças enfrentavam. Nesse

NÃO TEM SIDO FÁCIL
– Lúcia Langa, vendedeira
Criar um filho não é tarefa fácil, principalmente
nos dias que correm. Como
encarregada de educação,
tenho enfrentado muitos
desafios, tais como a alimentação e despesas escolares.
Sou mãe de 4 filhos. Infelizmente, não consigo suprir
todas as necessidades que
eles têm porque o salário
que ganho não é suficiente.
Quanto à educação que damos em casa, considero-me
sortuda porque todos nos
respeitam e acatam os nossos conselhos.

dia, os estados-membros reconheceram que todas as crianças,
independentemente da raça, religião, origem social, país de
origem, têm direito a afecto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, protecção

ENFRENTO DILEMAS

HÁ DIFICULDADES

TORNOU-SE DIFÍCIL

– Armando Guerra, comerciante
Como encarregado de
educação tenho enfrentado
dilemas diariamente, e por
algum momento torna-se
difícil achar a solução. Só
para dar de comer aos meus
filhos tem sido extremamente complicado devido ao elevado custo de vida. As coisas
estão cada vez mais caras e o
bolso do cidadão não está a
suportar.
Tento oferecer condições
mínimas para que eles cresçam felizes como as outras
crianças, porém o dinheiro
nunca chega.

– Constantino Chicate,
motorista
A maior dificuldade que
tenho enfrentado como pai
está relacionada com a educação, porque as crianças dos
tempos actuais são muito diferentes das da minha época.
Hoje em dia, os nossos filhos
estão expostos a muitas coisas negativas. Apesar das
dificuldades, tenho lutado a
cada dia para contornar esta
situação para que elas se tornem crianças de boa conduta. Outro ponto que me tem
inquietado é o facto de não
conseguir ter dinheiro de
transporte para as crianças
irem à escola. Mas, acima
de tudo, tenho feito esforço
para que não faltem às aulas.

– Rosa Macaba, técnica de Acção Social
Nunca foi tarefa fácil criar um
filho, independentemente da
condição financeira em que a pessoa se encontra. Digo isso porque
as crianças são seres que precisam de muita atenção, paciência e
muito carinho.
No entanto, criar um filho nestes tempos tornou-se difícil em
relação ao passado. Porque várias
coisas mudaram, desde a nascença começamos a gastar muito
dinheiro para que a criança cresça
saudável. Mas nos tempos passados não havia tanta exigência.

domingo publica cartas, através das quais o
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns
temas da actualidade, nomeadamente, sociais,

É COMPLICADO
– Carla Mausse
É um pouco complicado
criar um filho nos dias de
hoje. A preocupação vem
mesmo antes de a criança nascer, pois temos de
começar a preparar várias
coisas com vista a receber
o bebé em melhores condições. Depois disso vem
a fase da escolinha ou uma
babá porque o trabalho nos
ocupa de tal modo que não
conseguimos dar a assistência necessária.
Isso tudo exige custos,
no entanto nem todos temos a capacidade de cobrir
todas as despesas que a modernidade cobra.

Há bem pouco tempo houve o aumento do
salário mínimo, que é bem-vindo, até porque
calhou com o mês do trabalhador, embora já
esteja em vigor desde o dia 1 de Abril.
Conversei, há dias, com um ex-director na
área de planificação de uma instituição pública,
um senhor de trato muito simples.
Disse-me que quando ouviu um desabafou
de alguém dizendo “eu não tenho como competir com o senhor, porque estudou e eu não.
Conheço o meu lugar e os meus direitos e deveres. O problema é que os nossos chefes tratam-nos tão mal que ficamos desmotivados para o
trabalho…”
Portanto, espero que este texto sirva para
pedir a compaixão de vários chefes e patrões
para que sejam mais justos com os seus colaboradores.
O que me motivou a escrever é um cenário
que se vive nas principais cidades deste país,
onde vários estabelecimentos não oferecem as
mínimas condições de trabalho aos vigilantes:

TUDO REQUER
DINHEIRO
– António Chirindza, servente
Sou pai de seis filhos. Tenho
enfrentado muitos problemas
para garantir melhores condições para eles. Embora tenhamos
emprego, a cada dia que passa os
preços aumentam. Todos os dias
tenho de tirar dinheiro de transporte porque as escolas estão
distantes, e não termina por aí:
tenho de comprar as fichas também. Tudo requer dinheiro, por
isso hoje em dia tem sido difícil
criar um filho.
Na minha época a situação era
diferente e acessível. A escola era
gratuita e não havia necessidade
de investir para ter uma boa educação.

culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250
palavras e podem ser enviados para os seguin-

tes endereços: Rua Joe Slovo, 55, Caixa Postal
327, cidade de Maputo ou redaccao.domingo@
snoticias.co.mz

Fim de linha
para Esperança

Dêem alguma dignidade
ao trabalho dos seguranças
não têm guarita, ficam ao relento numa cadeira
plástica também desfigurada. Nem sequer têm
uma casa de banho.
E nesta época de inverno exige-se um mínimo de conforto para esta gente. Segurança é
ser humano.
Há muita coisa por dizer e lamentar, mas
prefiro terminar pedindo que se for difícil
construir guaritas talvez por questões de espaço, economia ou receio de conflitos com o
município, pelo menos que se compre tendas
apropriadas para evitar que estes homens continuem a improvisar papelões para enganar o
frio.
Já agora, porque estamos ainda no mês dos
trabalhadores, por que não agraciar estes chefes de família que sofrem em troca de um salário que pouco compensa, apenas para manter
as nossas propriedades longe do olhar ganancioso dos fora da lei.
Van Gueze

MENSAGEM COVID-19
Se tiveres uma doença crónica como HIV, hipertensão ou diabetes, continue a ir
às consultas e tomar a medicação de forma regular.
www.jornaldomingo.co.mz

contra todas as formas de exploração e a crescer num clima de
paz e fraternidade. A propósito da data, domingo saiu à rua para
ouvir a experiência dos pais ou encarregados de educação sobre
a educação dos filhos.

Lembro-me como se fosse
ontem quando feito manada passámos da casa da Felicidade, ouvindo os seus gritos contra a sua
pequena enteada Esperança. E
nós lançávamos alguns objectos
em direcção às suas chapas como
forma de demovê-la das sessões
de tortura. Nesses momentos,
ela surgia no seu portão lançando
granadas de insultos sobre nós.
Era assim todos os dias. A verdade é que Felicidade parecia boa
servente, pois havia sempre uma
dose de porrada sobre a sua enteada e outras de insultos dirigidas a
nós.
Mas, nós, de forma incansável,
contestávamos as agressões que
a pequena Esperança sofria, sem
nos importarmos com o que vinha
de sobra para nós, já que Castigo
– o pai da Esperança – mal conseguia levantar-se do seu pequeno
banquinho e sequer emitia uma
palavra para defender a sua filha.
A pequena Esperança nunca

tinha saído para brincar, vivia naquele mundo sem cor, sem ar, à
mercê das formas mais ácidas da
vida.
Passado algum tempo, cansada de engolir os desaforos da sua
madrasta, usou o banquinho do
Castigo e alcançou os barrotes que
prendiam as já cansadas chapas
de zinco e com uma corda quis
levar o pescoço para baloiçar. O
bairro ficou em alvoroço, falou do
que seria se a morte da Esperança
ocorresse naquela triste tentativa.
O nosso grupo reuniu-se então
em concílio, para debater sobre os
assuntos de violência doméstica.
A decisão não tardou a chegar.
Felicidade teve castigo ao ser recolhida naquele dia para ver os sol
aos quadradinhos. Foi presa.
Solidariedade venceu e devolveu o colorido da vida à Esperança, transformando a sua vida
numa certeza.
Alfredo Ubisse
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Não durmam
nos carros em missas
familiares
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SAÚDE

- Vovó Ana, residente em Maputo, em conversa com o domingo

Olhos denunciam
doenças sexualmente
transmissíveis
Sociedades africanas têm costumes que
passam por fazer o que na zona Sul do nosso país é também conhecido como mhamba, ou seja, culto aos antepassados. Nestas
cerimónias, os antepassados são evocados
e "mimados", alegadamente para garantir
paz na "relação" entre vivos e mortos.
Seja como for, a vovó Ana, residente
em Maputo, em conversa com o domingo,
chama atenção para existência de alguns
“comportamentos que não são adequados
para ambientes desta natureza”.
Fala de casais que fazem parte de ge-

RECEITA

rações actuais, que se "esquivam" de passar noites dentro das “palhotas”, porque
acham que não faz parte do seu estilo de
vida.
Mas vovó Ana alerta para o seguinte:
“os nossos antepassados não vão gostar
desse comportamento, porque é desprezar
as nossas origens. Em alguns casos, alguns
desses madalas (idosos) nem andavam de
carro. Como é que vocês têm coragem de
não entrar dentro das casas e preferem
dormir nos carros?! Isso pode retirar toda a
sorte que eles vos dão!”, encerrou.

De infecções a cancro, muitas são as
doenças que se manifestam pelos olhos.
Mas você sabia que até quando se contrai doenças sexualmente transmissíveis os olhos dão sinal? Ora, poderão ser
citadas várias, mas ficaremos em duas:
sida e sífilis.
Na primeira, a queda de imunidade faz com que inimigos oportunistas,
como citomegalovírus e herpes, danifiquem até os olhos. Dor, dificuldade
para enxergar e vermelhidão merecem
investigação.
O défice imune abre as portas para o
sarcoma de Kaposi, um cancro que, às

vezes, se instala no órgão da visão. Ainda bem que, com tratamento adequado, tais consequências são raras hoje
em dia. “A evolução dos anti-retrovirais possibilitou um melhor controlo do
HIV”, comemora Celso Granato, infectologista do Fleury Medicina e Saúde.
Já a bactéria da sífilis, por sua vez, é
capaz de cair na circulação e desembarcar nos olhos e provocar embaraços.
Para prevenir, use camisinha.
Fonte: adaptado de saude.abril.com.br/
medicina

Bolo
de Iogurte
INGREDIENTES
– 5 ovos
– 1 iogurte natural
– 1 medida de iogurte de óleo alimentar
– 2 medidas de açú-

car

– 2 medidas de farinha
– Manteiga para untar a forma

MODO DE PREPARAR
Barre com manteiga uma forma redonda e polvilhe-a ligeiramente com farinha. Separe as gemas
das claras e bata as últimas em castelo firme. Bata
as gemas com o açúcar até obter uma gemada volumosa e esbranquiçada. Aos poucos, adicione o
iogurte e o óleo e bata tudo novamente. Alternadamente, agregue sem bater a farinha e as claras
em castelo, fazendo esta operação delicadamente.
Deite a massa na forma já preparada e leve ao forno
pré-aquecido. Passados 40 minutos, verifique se o
bolo está cozido. Desenforme depois de arrefecer.

Fonte: petitchef
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CINEMA

Os melhores papéis de Ray Liotta
Conhecido por interpretar inúmeros papéis icónicos no cinema e na
televisão, o astro Ray Liotta faleceu
esta semana aos 67 anos. O actor veio
a óbito na capital da República Dominicana, enquanto dormia.

Christie, a produção traz Liotta
no papel de Samuel Rhodes, um
detento que conseguiu escapar da
prisão e que se passava pelo agente
penitenciário que transportava o
criminoso Robert Maine (Jake Busey).

10.COP LAND (1997)

4. THE RAT PACK (1998)

Aqui, o actor dá vida a Gary “Figgsy” Figgis, um dos três oficiais
responsáveis que entram em conflito
com os policiais corruptos da cidade
de Nova York que vivem numa pequena comunidade de Nova Jersey.

9. OBSESSÃO FATAL (1992)

Interpreta um oficial de polícia
chamado Pete Davis, que se prontifica a resguardar Michael e Karen Carr
(Kurt Russell e Madeleine Stowe)
depois de sua casa ser invadida. Entretanto, Pete começa a perseguir
o casal e a se tornar obcecado pelos
dois – chegando a medidas extremaſ
para impor sua superioridade aos
dois, apenas para revelar que possui
uma instabilidade mental perigosa e
mortal.

8. CAMPO DOS
SONHOS (1989)

Clássico drama fantástico, ‘Campo dos Sonhos’ é dirigido por Phil Alden Robinson e gira em torno de um
fazendeiro que constrói um campo de
beisebol em sua plantação, servindo
de atrativo para os fantasmas das lendas do esporte – incluindo Shoeless

Joe Jackson, interpretado por Liotta.
O ator faz um trabalho espetacular ao
interpretar Jackson, um dos batedores mais conhecidos do beisebol (e
um dos ícones do mundo esportivo).

7. HISTÓRIA DE UM
CASAMENTO (2019)

As suas breves aparições foram o
suficiente para reiterar sua posição
como um dos melhores atores da
história do cinema. Aqui, ele interpreta Jay Marotta, o segundo advogado que Charlie (Driver) contrata para
representá-lo no explosivo divórcio.
E é claro que Liotta desfruta de uma
química gigantesca principalmente
com Dern, ambos exibindo um ódio
jurídico de tirar o fôlego nas telas.

6. TEXAS RISING (2015)

Aqui, Liotta interpreta um perso-
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nagem fictício chamado Lorca, sobrevivente da Batalha do Álamo, no
Texas, cujo arco é infundido em traumas da guerra e o leva em uma jornada de vingança e ódio que representa
o espírito obscuro das consequências
desse conflito sangrento. Não é surpresa que o ator tenha inclusive sido
indicado ao SAG Award de Melhor
Ator em Minissérie por seu esplêndido trabalho.

5. IDENTIDADE (2003)

Apesar das críticas mistas à época
de seu lançamento, o thriller neo-noir ‘Identidade’, de também de
Mangold, ganhou uma poderosa legião de fãs e alcançou status
cult com o passar dos anos. Baseado livremente no romance ‘…E
Não Sobrou Nenhum’, de Agatha

Liotta teve um trabalho imensurável ao encarnar o icônico Frank
Sinatra, uma das maiores vozes de
todos os tempos, apresentando uma
releitura digna de aplausos do cantor
e compositor. Por sua performance,
ele foi indicado para o SAG Award
de Melhor Ator em Minissérie.

3. TOTALMENTE
SELVAGEM (1986)

O primeiro grande papel de Liotta no mundo do cinema veio em
meados da década de 1980, com o
adorado ‘Totalmente Selvagem’. O
romance de ação cômico dirigido
por Jonathan Demme trouxe o ator
como Ray Sinclair, o violento ex-marido da protagonista Audrey
Hankel (Melanie Griffith), que aparece em cena para “pegá-la” de
volta, já demonstrando uma incrível
versatilidade do artista. Logo em sua
estreia oficial na indústria do show
business, Liotta conquistou uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor
Ator Coadjuvante e outra ao NFYCC
na mesma categoria, ficando em 3º
lugar.

2. NARC (2002)

Mostrando sua predileção pelos thriller neo-noir, Liotta ganhou
aclame considerável depois de ter
participado do subestimado ‘Narc’.
O filme, dirigido por Joe Carnahan,
acompanha dois detetives policiais,
Nick Tellis (Jason Patric) e Henry Oak
(Liotta), em busca do assassino de
um policial dos Narcóticos que foi
morto enquanto disfarçado. À medida que investigam, eles mergulham
numa espiral de comportamentos
condenáveis e segredos obscuros que
colocam em xeque um relacionamento fragilizado. Além de estrelar,
Liotta também entrou como produtor do longa-metragem e conquistou
uma indicação ao Independent Spirit
Award na categoria de Melhor Ator
Coadjuvante.

1. OS BONS
COMPANHEIROS (1990)

No aclamado filme de Martin
Scorsese, Liotta interpreta Henry Hill
Jr. e, apesar de não ter sido indicado
a prémios-solo, certamente causou
uma comoção gigantesca que levou
inúmeros espectadores e críticos a
considerar a performance como a
melhor de sua carreira. Hill foi um
mafioso estadunidense que tinha associação com a família Lucchese, de
Nova York, entre 1955 e 1980 – quando foi preso por tráfico de narcóticos
e se tornou um informante do FBI.
SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
ÁRIES
Se sentir vontade de fazer mudanças nos seus
relacionamentos pessoais aproveite esse momento pois terá ótimas oportunidades para
deixar para trás aquilo que não serve e abrir
oportunidades para o novo.
TOURO
Alguns assuntos voltam à mesa das negociações
mesmo no ambiente doméstico, especialmente se eles se relacionam com dinheiro! A analise
de um orçamento mais equilibrado e que evite
despesas desnecessárias precisa ser discutido
em família, portanto, compartilhe seus medos
e preocupações.
GÉMEOS
No ambiente doméstico você já se sente mais
acolhido e percebe a disponibilidade daqueles
que o amam. Essa confiança vai ajudá-lo a expor seus novos projetos pois poderá contar com
uma melhor acolhida e entusiasmo.
CÂNCER
No ambiente doméstico você pode estar pisando
novamente em assuntos já resolvidos do passado recente, mas que continuam a remoer no seu
interior e não deixam você avançar na direção de
um futuro mais equilibrado e satisfatório.
LEÃO
Você tem muita vontade de espairecer e se divertir e consegue produzir uma sensação de
harmonia no seu ambiente doméstico, mesmo
que isso lhe custe muito esforço. Qualquer atividade você que possa compartilhar com seus
entes queridos irá lhe fazer bem.
VIRGEM
você se demonstra muitas vezes distraído e pouco disponível e isso desagrada os seus entes queridos. Procure estar mais presente e compartilhe
com as pessoas eu ama algumas atividades de
lazer destinadas a criar um clima harmonioso.

LIBRA
No ambiente familiar a sua tensão e irritabilidade
poderão causar estranheza, mas isso será somente fruto do excesso de tarefas que você se propõe.
Seria melhor pedir para seus entes queridos ajudarem você assumindo parte de suas obrigações,
que afinal, obrigações não são para ninguém.
ESCORPIÃO
O ambiente íntimo pode ter sofrido um grande
abalo com o Eclipse lunar total do dia 16, cujo
efeito será sentindo durante seis meses aproximadamente. Emoções fortes que perturbavam
o profundo de seu íntimo, poderão surgir novamente e explodindo como lava incandescente.
SAGITÁRIO
Com calma e com diálogo você resolve todas as
pendências eventuais no ambiente doméstico.
Evite os assuntos mais delicados que causam
tensões e crie um ambiente descontraído de
forma a que todos possam desfrutar de bons
momentos de lazer e de alegria.
CAPRICÓRNIO
Mesmo no ambiente doméstico as coisas parecem estar sob controle e não há grandes ameaças à harmonia familiar. De fato, uma atitude
mais serena diante das vicissitudes da vida é
muito importante para a sua superação.
AQUÁRIO
O seu humor está instável e você costuma se
queixar de cansaço e stresse. Desse jeito as pessoas ao seu redor se afastam quando mais precisariam estar ao seu lado.
PEIXES
No campo do amor e dos sentimentos você
sofreu algumas frustrações e por causa disso
não quer se abrir para novos relacionamentos.
Mude sua atitude! Vá em busca daquilo que deseja e não encare as derrotas eventuais como
insuperáveis.

CORPO DE
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro: 82 198
Geral: 21322222
21322334

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM:
21620448
Serviço Geral: 21620457
Hospital Militar: 21616825/8
José Macamo: 21600044
Idem: 21600045
Geral de Mavalane: 21675167

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral: 21629554

POLÍCIA
POLÍCIA: 199
Corpo da Polícia
Maputo: 21622001
21625031
    21327206
SOCORROS: 197

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24
de Julho, n.º 2999
Museu da História Natural –
Travessa do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda –
Rua Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte –
Av. Ho Chi-Min, n.º 1233
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“RISCOS DE INCÊNDIOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MAPUTO” E “ESTUDOS DE SEGURANÇA PÚBLICA”

As obras de Rodrigues Cumbane
Pretilério Matsinhe
d pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz

HÁ MAIS
INCÊNDIOS
À NOITE

Quanto ao estudo sobre
segurança pública, o que
sugere na questão da crimi-

livro?
Faço uma análise dos
crimes que ocorreram durante o estado de emergência, decretado no âmbito do
combate à covid-19. Analiso
a tendência da criminalidade durante o período, o
consumo de droga nas escolas e a violência contra
as autoridades por parte da
comunidade. Verificamos
que tem crescido o número
de autoridades policiais que
são violentadas nas comunidades.
Estuda também a sinistralidade rodoviária...
Fui percebendo que os
acidentes são explicados por
vários factores, mas numa
perspectiva de intervenção,
percebi que a fraca aplicação
da lei pode passar a mensagem de impunidade contra
prevaricadores do trânsito. O outro factor tem a ver
com a pressão exercida pelos empresários do ramo do
transporte aos seus colaboradores. Pensa-se mais nas
receitas, sem olhar a gestão
do stress, o descanso... Isto

Há uma determinante que
coloca que tem a ver com a
hora de ocorrência de incêndios...
Verificamos que a probabilidade de ocorrência
de incêndios é das 18 até 22
horas. Há mais incêndios à
noite, onde a demanda em
termos de procura de serviços de electricidade cresce.
Também é um período menos propenso à inspecção da
EDM. Muitas famílias têm
como fonte de confecção de
alimentos a electricidade,
mas em termos de capacidade de renda, elas não são
capazes de pagar energia para
cozinhar.
Os serviços de salvação
pública existem desde século
XIX, mas parece que até hoje
não conseguem prestar assistência a tempo. O que estará
a acontecer?
Estes serviços conheceram um desenvolvimento
significativo. Hoje temos
vários quartéis de bombeiros. Mas os incêndios são dos
fenómenos muito rápidos e
o tempo entre a ocorrência
e o alerta aos bombeiros é
crucial. Há dificuldades para
acesso às fontes de abastecimento de água. No entanto,
este factor já melhorou, mas
continuamos com questões
estruturantes que têm a ver
com o ordenamento territorial. Um camião de bombeiros é chamado e não consegue aceder ao local, as ruas
são diminutas.
Faz sentido hoje ainda se
falar de fraca qualidade de
recursos humanos?

nalidade?
Abordamos a criminalidade em várias dimensões,
como o consumo e tráfico
de drogas. O que trazemos é
que para combater a criminalidade é preciso valorizar
o diagnóstico sério do problema. Isto quer dizer que
qualquer intervenção séria
da Polícia deve ser precedida de um diagnóstico da
situação. Hoje não se trata
de usar a intuição, colocar Homens no terreno ou
massificar a presença policial na rua. Temos de perceber os factores que explicam
o fenómeno e daí esboçar
formas de combater. Isto
passa por preparar pessoas
com capacidades de buscar
soluções técnicas científicas
para o combate ao crime.
Que crimes estuda neste

explica muitos acidentes.
Que soluções avança?
Para o tráfico de drogas,
estamos a falar de um crime
organizado. Deve ser combatido estancando as fontes
de financiamento. Por isso
falo da necessidade imperativa do diagnóstico. É fácil
controlar o consumo nas escolas. Difícil é saber a fonte.
Quanto à violência das autoridades, devemos reforçar
a nossa interacção com as
comunidades.
Para a sinistralidade rodoviária?
Melhorar a educação,
limitar o raio de corrupção
nas escolas de condução e
sensibilizar o ramo empresarial rodoviário para pensar
também na segurança dos
utentes e os demais cidadãos.

Fotos de Carlos Uqueio

O

Professor Doutor
Rodrigues
Nhluane Cumbane lançou recentemente as obras
“Riscos de Incêndios Urbanos no Município de Maputo” e “Estudos de Segurança
Pública”, pela editora Ethale
Publishing, com 500 exemplares, respectivamente. Na
primeira, em 341 páginas, o
académico analisa os factores de risco que propiciam
incêndios em 36 bairros estudados da capital do país.
Na segunda, em 246 páginas, mergulha na questão
da criminalidade e da sinistralidade rodoviária.
Defende que, apesar do
crescimento do número de
prestadores de serviços de
salvação pública, continua
a ser desafiante combater incêndios por conta do
difícil acesso aos bairros –
fruto do desestruturante
ordenamento
territorial.
“Os curtos-circuitos são os
maiores causadores de incêndios”, afirma, instando
a Electricidade de Moçambique (EDM) a melhorar a
fiscalização no combate às
ligações clandestinas.
domingo entrevistou o
autor, por sinal, oficial superior da Polícia da República de Moçambique, Doutor em Território, Risco e
Políticas Públicas e também
docente da Universidade
Pedagógica de Maputo. Segue a entrevista.
Os dois livros são estudos sobre segurança pública...
Sim. No livro “Riscos de
Incêndios Urbanos no Município de Maputo” abordo
o risco de incêndios urbanos, onde avalio a susceptibilidade e probabilidade

Rodrigues Cumbane

da sua ocorrência nos bairros do município e a sua
resiliência. Na outra obra
escrevo sobre segurança
pública, com foco na criminalidade e sinistralidade
rodoviária.
O livro sobre incêndios
é fruto de um trabalho de
douturamento, feito em
2015. Só este ano que sai em
obra. Há mudanças substanciais?
Na minha tese de douturamento fiz a modelação
do risco de incêndios de
36 bairros do município de
Maputo, onde fazia a previsão da probabilidade de
ocorrência de incêndios
num período de cinco anos.
O que acontece é que, volvidos sete anos, de 2015 até
esta data, os resultados que
na altura foram medidos
com base em modelos matemáticos hoje são visíveis.
Significa que, longe de uma
previsão probabilística estatística, os resultados são
confirmados. Isto moti-

vou-me a publicar os resultados em livro, a pensar que
podem ser úteis na adopção
de políticas no âmbito do
combate aos incêndios.
Escreve que a dimensão
dos espaços “versus” número da população propicia
incêndios. Pode detalhar?
A questão da dimensão
dos bairros “versus” densidade populacional é apenas um dos indicadores que
influenciam a ocorrência
de incêndios. Mas o principal factor tem a ver com
a precariedade da instalação eléctrica. A densidade
populacional tem influência na ideia de os incêndios
criarem vítimas. Quanto maior for a população,
maior é a probabilidade de o
incêndio terminar com feridos ou mortes. Outro factor tem a ver com a distância que separa o bairro dos
pontos de socorro. Quando
a pesquisa foi feita só tínhamos um quartel de bombeiros. Hoje, apesar de termos
alguma disponibilidade em
termos de serviços, paradoxalmente, a questão do
acesso aos pontos de abastecimento de água continua
nas mesmas condições que
limitam a intervenção do
corpo de salvação pública.
Como é que as instalações eléctricas são maiores
causadores de incêndios?
Para além da precariedade da instalação eléctrica
da rede pública nos bairros
periféricos também há ligações clandestinas. Nos bairros do centro da cidade há
proliferação de indústrias e
pequenas oficinas que usam
a energia eléctrica como instrumento de trabalho. Estas
oficinas desviam a corrente
eléctrica e isto provoca curtos-circuitos. Por isso, acima
de 80 por cento dos incêndios

têm ligação com instalações
eléctricas.

Hoje há muitas formações, até podemos ter máquinas e muitos Homens,
mas se os outros elementos
não acompanharem o processo todo, continuaremos
a ter problemas. Falo, por
exemplo, do acesso aos bairros, a educação... Quando
há incêndio, as pessoas chamam a imprensa primeiro,
só depois os bombeiros.
Que soluções para minimizar o problema?
Passa por melhorar o ordenamento territorial dos
bairros para permitir fácil
acesso, pois vai melhorar a
capacidade de intervenção
dos bombeiros. Continuar
com o trabalho de inspecção
da parte da EDM para acabar
com ligações clandestinas.

COMUNIDADES
TENDEM
A VIOLENTAR A
POLÍCIA
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PETRÓLEO E GÁS

Governo quer 30 por cento
das PME nos megaprojectos

P

elo menos 30 por cento
das contratações das concessionárias na indústria
de petróleo e gás devem
ser detidos por Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME)
moçambicanas de acordo com as
previsões do Governo através do
pelouro dos Recursos Minerais e
Energia (MIREME).
Falando, semana finda, num
dos painéis da feira internacional
das MPME, Manuel Sithole, do Instituto Nacional de Petróleos (INP),
relatou que quando as MPME nacionais são submetidas aos processos de avaliação no âmbito de
concursos para o fornecimento
de bens e serviços aos megaprojectos acabam, muitas vezes,
excluídas devido a inúmeras exigências. De modo a garantir que
este segmento de empresas tenha
participação no sector de gás, o
Governo vê a necessidade de regulamentar a obrigatoriedade do
recurso ao conteúdo local.
Assim, algumas empresas
auscultadas propuseram que pelo
menos 10 por cento dos concursos sejam reservados às MPME
nacionais, entretanto o desafio
do Governo é de que, “numa primeira fase, tenhamos 20 por cento das contratações, sendo que
a meta a médio prazo é chagar a
30 por cento”, explicou Manuel
Sithole.
Este pronunciamento veio a

to das MPME.

ACESSO
À INFORMAÇÃO
É UM DOS DESAFIOS

coincidir com a posição do vice-ministro da Economia e Finanças, Milton Tivane, que avançou
que “dentro de poucas semanas
o Governo vai apreciar a proposta
de Lei do Conteúdo Local”.
Contudo, Manuel Sithole disse
ainda que as MPME moçambicanas ainda enfrentam desafios ligados à sua estrutura administrativa
e qualidade de produção.
“As nossas empresas ainda têm
problemas de gestão financeira,

sistemas, meio ambiente, recursos humanos qualificados, saúde
e segurança no trabalho, seguros,
licenças para o desenvolvimento
de actividades específicas e capacidade financeira”, detalhou,
tendo dito que esses são os principais elementos que têm dificultado a aprovação das MPME nos
megaprojectos de petróleo e gás.
Além disso, mesmo depois de
aprovada a empresa nacional, nos
seus circuitos de fornecimento de

bens e serviços, as multinacionais exigem qualidade e, acima de
tudo, garantia de regularidade e
padrão no fornecimento de bens.
Com isso, o Governo negociou
com as concessionárias para que
acolham a responsabilidade de
capacitar as empresas nacionais
de modo a que sejam elegíveis nos
padrões exigidos.
Assim, foi acordado que sejam
as multinacionais a formar e criar
mecanismos para o financiamen-

Não obstante a obrigatoriedade
que existe de se fazer a divulgação, pelos meios de comunicação
social, de todos os concursos para
a contratação das empresas, Sithole disse que o país ainda nota
alguma dificuldade na difusão da
informação.Esse facto levou o Governo a reforçar a interacção com
as multinacionais e, graças a esse
contacto, já existem empresas nacionais capacitadas e financiadas
pelas concessionárias de modo a
responder às exigências de padrão
internacional.
Parte das empresas em alusão
beneficiou de serviços de certificação através do Instituto de Normalização e Qualidade (INNOQ)
com as despesas pagas pelas multinacionais. Das alternativas que o
Governo adverte aos empresários
nacionais, consta a oferta de produtos de interesse das multinacionais e formações participativas.
Esta última hipótese consiste
num processo em que empresas
com fraca capacidade de oferecer
bens ou serviços nos padrões exigidos juntam-se às mais fortes e,
por via disso, efectuam a transferência de conhecimentos.

Agricultura moçambicana
está em franca transformação
– ministro do pelouro, Celso Correia
O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Celso Correia, considera que Moçambique encontra-se num momento de viragem em termos de produção
agrícola, citando como exemplo o facto de no primeiro
trimestre o país ter registado um aumento do volume de
exportação, principalmente de oleaginosas.
Há dias, as autoridades moçambicanas anunciaram
que as cerca de 150 mil famílias que se dedicam ao cultivo
do algodão registaram um aumento dos seus rendimentos na ordem de 32 por cento, nesta campanha agrícola.
Esta avaliação foi feita, sexta-feira, em Maputo, por
Celso Correia, durante o encontro que manteve com o
antigo Presidente da Tanzânia e membro do Conselho
Administração da Aliança para Revolução Verde em África (AGRA), Jakaya Kikwete.
Na ocasião, Celso Correia disse que o encontro que
manteve com a delegação da AGRA permitiu a partilha
de informação sobre os caminhos que estão a ser trilhados pelo Governo moçambicano para o alcance do objectivo “Fome Zero”.
www.jornaldomingo.co.mz

“Uma vez que a delegação do AGRA esteve no terreno deu subsídios para a melhoria de alguns aspectos.
E isso vai permitir que mais de 70 por cento das famílias
que vivem com base na agricultura alterem as formas de
produção, fazendo uso de novas tecnologias susceptíveis
de gerar maior produtividade”.
Aliás, Jakaya Kikwete mostrou-se satisfeito com o
que viu, há dias, numa empresa produtora de sementes
melhoradas na cidade de Chimoio, em Manica.
“Notei, no entanto, que há mais mulheres do que homens. Perguntei sobre a razão desta disparidade e a resposta foi que as mulheres são mais sensíveis a ponto de
conseguirem distinguir as melhores sementes pelas suas
cores. Fui, também, visitando fábricas que produzem e
Ministro Celso Correia falando à imprensa acompanhado pelo antigo Presidente da Tanzânia
processam sementes e ferramentas para a produção agrícola”, disse.
Entretanto, Jakaya Kikwete reconheceu que a guerra redução da produção e produtividade.
“O outro aspecto que a guerra está a provocar está relacionado com a esentre a Rússia e a Ucrânia está a provocar restrições na
circulação de fertilizantes e produtos químicos usados cassez do óleo para a lubrificação das máquinas, criando, desta forma, um
na agricultura, o que, por sua vez, vai contribuir para a acréscimo do custo do sistema de transportes”, frisou.
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Moçambique vai fazer chover amores em Portugal

O

espectáculo teatral
“Chovem
Amores na Rua
do Matador”, de
Maria Clotilde
Guirrugo e Victor Gonçalves, resultante do texto
homónimo de Mia Couto
e José Eduardo Agualusa,
será apresentado em 12
concelhos de Portugal de 2
a 30 de Julho próximo.
O espectáculo é uma
co-produção da Fundação
Fernando Leite Couto e
da Universidade Eduardo
Mondlane. Foi generosamente acolhido, aquando
da sua estreia em Maputo,

pelo público e pela imprensa especializada, tendo o “Savana” – semanário
de referência em Moçambique – considerado a sua
criação como “um novo
paradigma para a produção teatral em Moçambique”; e “uma referência
obrigatória na futura criação teatral moçambicana”.
No texto homónimo
que originou a criação
teatral, Mia Couto e José
Eduardo Agualusa reflectem sobre o conflito entre
um Moçambique periurbano, que hesita entre
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MICHELA DENISE
RODRIGUES
FALECEU

Seus amigos Genia, Kátia, Vera, Leila, Sureia,
Nilson, Luís, Yuler, Edson, Maxaieie e Garrine
Júlio comunicam o desaparecimento físico
da MICHELA DENISE RODRIGUES, ocorrido
no dia 27/5/2022, em Lisboa, vítima de doença, cuja cremação se realiza hoje, domingo,
em Lisboa. À Kiara e família apresentam os
mais sentidos pêsames. Descansa em paz,
amiga!

um lastro de tradições e
práticas ancestrais cristalizadas nas mentalidades
masculinas dominantes; e
um país novo, de demografia galopante, prenhe
de jovens que, a cada dia, se
revêem menos nas estruturas culturais herdadas e nas
práticas sociais que elas impõem.
O conflito entre Baltazar
Fortuna e as suas mulheres – Mariana Chubichuba,
Judite Malimali e Ermelinda Feitinha – leva, inevitavelmente, à morte de um

desequilíbrio social onde o
lugar que cabe às mulheres
e o dos homens é vigorosamente questionado e resolvido em cada opção, em
cada atitude, em cada gesto
do presente.
Os ecos da sua estreia
não deixaram de suscitar
curiosidade em Portugal e
despertaram o desejo – em
várias companhias de teatro e alguns municípios, de
partilharem o espectáculo
com os seus públicos.
É, pois, graças ao apoio
e à hospitalidade das com-

panhias de teatro ACTA – A
Companhia de Teatro do
Algarve, do Teatro Baal, de
Serpa, do Teatro das Beiras,
da Covilhã, do Teatro das
Caldas, das Caldas da Rainha, do Cendrev – Centro
Dramático de Évora, da Escola da Noite, de Coimbra,
que a presença em Portugal
se tornou possível.
Igualmente essencial foi
o interesse demonstrado
pelos concelhos de Almada,
Figueira da Foz, Loulé, Seixal, Setúbal e Viseu.
Além do espectáculo
realizar-se-ão também, em
diversos destes locais, conversas entre os públicos e os
autores do texto, nomeadamente Mia Couto e José
Eduardo Agualusa.
Sublinhe-se que a vontade de trazer Moçambique
a Portugal, através do seu
teatro, se estendeu também
a várias empresas privadas,
sem as quais tal viagem seria
impossível. A Fundação e a
UEM tornam público o seu
agradecimento à VISABEIRA – que suportou os custos
das viagens entre Maputo e
Lisboa – e à Kinto – mobilidade, que nos cede o transporte interno em Portugal.

PUBLICIDADE
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MICHELA RODRIGUES
FALECEU
Sua filha Kyara, pais Filomena e Manuel Rodrigues,
irmãos Ester e Manuel comunicam com profundo
pesar o falecimento do seu ente querido MICHELA
RODRIGUES, ocorrido em Lisboa, no dia 27/5/2022,
vítima de doença, cujas cerimónias se realizam hoje, dia 29/5/2022, às
11.00 horas, na Igreja da casa mortuária de Paços de Arcos, em Lisboa, e
às 14.00 horas, no Crematório de Bacarena, em Lisboa. Paz à sua alma.

MICHELA RODRIGUES
FALECEU
Seus tios, primos, amigos, colegas e demais familiares comunicam com profundo pesar o falecimento
do seu ente querido MICHELA RODRIGUES, ocorrido
em Lisboa, no dia 27/5/2022, vítima de doença, cujas
cerimónias se realizam hoje, dia 29/5/2022, às 11.00 horas, na Casa Mortuária
da Igreja da casa mortuária de Paços de Arcos, em Lisboa, e às 14.00 horas,
no Crematório de Bacarena, em Lisboa. Paz à sua alma.
www.jornaldomingo.co.mz
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Rússia testa
míssil hipersónico

O

dente Vladimir Putin a saudá-lo como um “grande evento”.
Desde então, realizaram-se
outros testes, nomeadamente
da fragata Almirante Gorshkov
e de um submarino, recorda a
AFP.
A Rússia anunciou em Março que tinha utilizado mísseis
hipersónicos “Kinjal”, pensando-se ser a primeira vez que
tinham utilizado em combate,
uma vez que Moscovo nunca
antes tinha relatado a utilização
deste tipo de armas, excepto
para testes.
Os mísseis balísticos hipersónicos “Kinjal” e os mísseis de
cruzeiro “Zircon” pertencem a
uma família de novas armas desenvolvidas pela Rússia.

míssil “Zircon” foi
disparado da fragata
Almirante Gorshkov
no Mar de Barents
contra um alvo nas
águas árticas do Mar Branco,
segundo informações avançadas pelo Ministério da Defesa
russo num comunicado citado
pela agência de notícias France
Press (AFP).
O alvo, localizado a cerca de
mil quilómetros de distância,
foi “visado com sucesso” e o
lançamento faz parte do plano
de “ensaio de novas armas” da
Rússia, acrescentou o ministério.
O primeiro disparo oficial
de um “Zircon” aconteceu em
Outubro de 2020, com o Presi-

Ataque de rebeldes
ugandeses provoca
21 mortos na RD Congo
Pelo menos 21 pessoas morreram ontem num novo ataque
do grupo rebelde ugandês Forças Democráticas Aliadas (ADF,
sigla em inglês) no nordeste
da República Democrática do
Congo (RD Congo), segundo
activistas da sociedade civil,
que admitem que haja mais vítimas.
O ataque aconteceu na aldeia
de Beu-Manyama, em Beni, na
província de Kivu do Norte,
e além dos mortos provocou
também quatro feridos, segundo declarações do coordenador
da sociedade civil local, Kinos
Katuho, ao portal de notícias
Actualité.
De acordo com Katuho, os
atacantes invadiram a aldeia e
executaram os aldeões nas suas
casas com catanas e balas, escreve a agência de notícias espanhola EFE.
Os corpos dos mortos foram
deixados no centro de Beu-Manyama e os residentes estão à procura de várias pessoas
desaparecidas, disse a mesma
fonte, avisando que o número
de mortos poderá aumentar.
A ADF é um grupo rebelde de
origem ugandesa, mas está actualmente sediada no nordeste
da RD Congo, perto da fronteira
que o país partilha com o Uganda.
Segundo o Gabinete do Alto-Comissário das Nações Unidas
para os Direitos Humanos, a
ADF foi responsável por cerca de 1260 mortes em 2021,
www.jornaldomingo.co.mz

tornando-se no grupo armado
mais letal da RD Congo.
As autoridades ugandesas
acusaram também a ADF de organizar três atentados suicidas
à bomba em Novembro do ano
passado.
Em Maio do ano passado, o
Governo congolês impôs um
estado de sítio no Kivu do Norte
e na província vizinha de Ituri
para lidar com os grupos rebeldes, embora esta medida não
tenha eliminado o problema.
A fim de neutralizar a ADF,
os exércitos da RD Congo e do
Uganda iniciaram uma operação militar conjunta em solo
congolês no final de novembro

de 2021.
Desde 1998, o leste da RD
Congo tem sido palco de um
conflito alimentado por milícias
rebeldes e ataques de soldados
do exército, apesar da presença
da missão de paz da ONU, com
mais de 14 mil soldados no terreno.
Embora os peritos do Conselho de Segurança da ONU não
tenham encontrado provas de
apoio directo da organização
terrorista do Estado Islâmico à
ADF, os Estados Unidos identificaram os rebeldes como uma
“organização terrorista” afiliada
ao grupo terrorista desde março
de 2021. (noticiasaominuto)

Cuba, Venezuela
e Nicarágua
condenam
exclusão da Cúpula
das Américas
Um bloco de países de esquerda reunido em Havana na
sexta-feira condenou a exclusão de algumas nações da
Cúpula das Américas do próximo mês, depois dos Estados
Unidos terem dito que só querem a presença de líderes de
governos que respeitam a democracia.
Os EUA vão sediar a Cúpula das Américas de 6 a 10 de
Junho em Los Angeles e disseram que não convidarão a
Venezuela e a Nicarágua, enquanto o coordenador da cúpula afirmou que caberia à Casa Branca decidir se convida
Cuba.
O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse semana
passada que não compareceria sob “nenhuma circunstância”, mesmo que convidado.
Os 10 países conhecidos como bloco Alba – incluindo
Cuba, Venezuela e Nicarágua – emitiram um comunicado
de Havana dizendo que “rejeitam as exclusões e o tratamento discriminatório na chamada Cúpula das Américas
em Los Angeles”.
Além disso, qualificaram a exclusão como “arbitrária,
ideológica e politicamente motivada”, e afirmaram que
“esta decisão unilateral constitui um sério retrocesso histórico nas relações hemisféricas”.
Pouco antes, em um discurso transmitido, o Presidente
venezuelano, Nicolás Maduro, descreveu a próxima cúpula como “errática” e elogiou um grupo de nações liderado pelo Presidente mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, que “levantou a voz da verdade de todo um continente”.
A Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA não
responderam imediatamente a pedidos de comentários.
O Presidente mexicano, juntamente com os líderes de
Argentina, Bolívia, Chile, Guatemala e Honduras, ameaçou boicotar a cúpula se alguns países forem excluídos.
Semana passada, a Reuters confirmou que 13 dos 14
países da comunidade caribenha, que não inclui Cuba,
planeiam participar na reunião de Los Angeles.
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Iraque “decreta” pena de morte
para quem se relacionar com Israel

Q

ualquer iraquiano
que viaje para Israel
ou que mantenha
contacto com instituições israelitas
arrisca-se a ser condenado à
prisão perpétua, ou mesmo à
pena de morte. O parlamento
iraquiano aprovou, semana
passada, uma lei que criminaliza quaisquer contactos de
iraquianos com indivíduos ou
instituições israelitas. Numa
altura em que alguns países
árabes optam por normalizar
as suas relações com o Estado judeu, o Iraque endurece
o tom contra Israel e sinaliza
ao mundo que o conflito israelo-árabe está ainda longe
do fim.
A lei ora aprovada estipula que todos os iraquianos,
dentro ou fora do país, estão
proibidos de estabelecer relações com Israel, visitar o país
ou promover a normalização
de relações. A proibição é
aplicável a todos os funcionários do Estado, bem como
instituições governamentais,
empresas do sector privado,
meios de comunicação social, empresas estrangeiras
e seus funcionários a operarem no Iraque. A lei estipula
que qualquer iraquiano que
visite Israel será condenado
à prisão perpétua, e aqueles
que estabelecerem qualquer
relação política, económica
ou cultural com instituições
israelitas, mesmo através das
redes sociais, serão condenados à morte.
O Iraque está envolto numa
crise política desde as eleições parlamentares de Outubro de 2021. Há sete meses
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que o parlamento não conseguia se reunir, em sessão,
para deliberar sobre matérias
relevantes da vida do país. O
parlamento nem sequer conseguiu, ainda, reunir-se para
eleger um novo presidente
que, por seu turno, vai viabilizar a formação do governo. No entanto, quando se
tratou de discutir e votar na
proposta de “Criminalização
da Normalização e Estabelecimento de Relações com a
Entidade Sionista”, cerca de
84% dos parlamentares votaram a favor. O parlamento
iraquiano é constituído por
329 legisladores e 275 destes
disseram “sim” à lei.
O contexto da aprovação
da lei, numa atmosfera doméstica de impasse político
que praticamente, tem paralisado o funcionamento do
parlamento, é indicativo de
que os iraquianos continuam
ainda insatisfeitos com o estabelecimento do Estado de
Israel na região. Aliás, desde a proclamação de Israel,
em 1948, o Iraque nunca reconheceu o Estado judeu e
sempre apoiou quaisquer iniciativas anti-Israel. O Iraque
participou na primeira guerra entre Israel e os Estados

árabes, em que estes últimos
pretendiam impedir que Israel se implantasse na Palestina. Nas três guerras israelo-árabes que se seguiram o
Iraque não participou directamente, mas esteve sempre
do lado dos árabes. O Iraque
foi também um crítico ferrenho da “traição” do Egipto, quando este país “irmão”
assinou um tratado de paz

que ficou conhecido como
Acordos de Camp David, em
1978/9.
Externamente, a lei é
aprovada num contexto em
que alguns países “irmãos”
do Iraque estão a normalizar
as suas relações com Israel.
Já referimos que o Egipto foi
o primeiro país árabe a assinar um acordo de paz com o
Estado judeu. A Jordânia viria
a fazer o mesmo em 1994. Em
2020, durante a presidência
de Donald Trump nos EUA,
países como os Emirados
Árabes Unidos, o Bahrein, o
Sudão e o Marrocos viram-se persuadidos a normalizar
as suas relações com Israel.
Os primeiros dois fizeram-se
pela necessidade de colaborar com Israel e EUA no esforço de conter a ascendência da
influência iraniana na região
do Golfo. O Sudão fê-lo com
uma “arma apontada à cabeça”: os EUA haviam emitido
um ultimato a urgir o Sudão a
reconhecer Israel em troca da
sua retirada da lista de países
patrocinadores de terrorismo
e, com isso, ter acesso à ajuda
norte-americana. O Marrocos, por seu turno, aceitou a
normalização especialmente

pela promessa norte-americana de reconhecer a soberania marroquina sobre o disputado território do Sahara
Ocidental.
É importante, no entanto, referir que a lei aprovada
na semana passada não é totalmente nova. Na verdade,
ela amplia o Código Penal do
Iraque de 1969, que já es-

tipula que os cidadãos que
se comunicarem com Israel
enfrentarão processos e possivelmente a pena de morte.
Contudo, essa legislação tinha sido congelada quando
os EUA, e seus aliados, invadiram o país em 2003, sob o
falso pretexto de desmantelar armas de destruição em
massa. Com a retirada das
tropas americanas e tomada das rédeas do poder pelos
iraquianos, estes começam a
demonstrar o seu ressentimento em relação aos EUA e
o seu “aliado natural” Israel.
Assim, ao reactivar e expandir o âmbito da criminalização de quaisquer contactos
com Israel, a lei não só põe
fim ao debate sobre se o Iraque deveria seguir os passos
dos outros países da região
que estão a normalizar suas
relações com Israel, como
também deixa claro que o
conflito israelo-árabe está
ainda em andamento. Note-se que até o momento que
estas linhas foram escritas,
somente seis Estados árabes
mantêm relações diplomáticas formais com Israel de
um total de duas dezenas de
países.
www.jornaldomingo.co.mz
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MEMÓRIA - PEDRO PELEMBE

Recrutado no beco para o Matchedje
d

Joca Estêvão
joca.estevao@snoticias.co.mz

D

epois de se denominar
Clube das FPLM (Forças
Populares de Libertação
de Moçambique) passou
a chamar-se Matchedje.
Nessa altura, vários atletas de renome juntaram-se ao Matchedje entre
1979 e 1980 depois de incorporados
no serviço militar obrigatório. Na
mesma altura, os outros atletas
eram filiados ao Estrela Vermelha,
clube ligado à Polícia.
O primeiro grande Matchedje
teve na sua equipa jogadores como
Manhiça (o grande capitão), o polivalente Betinho Magaia, Amadinho, Chababe, Orlando (guarda-redes), Pinduca, Boi, Mateus,
Flávio, Brás, que vinham de diversos pontos do país. Mais tarde,
também juntaram-se à equipa militar Manecas, Filipe Chissequere,
Ribeiro, entre outros que despontavam nos seus clubes e escolhidos
a dedo para a tropa.
Também o futebolista Alberto Agostinho Pelembe, também
tratado por Durão, que estava em
grande forma, era alvo preferencial do Matchedje. Aliás, tinha feito
uma excelente época em 1982, que
culminou com a conquista do campeonato nacional nesse ano.
A forma usada para o recrutamento de Alberto Agostinho Pelembe não foi a ideal, mas característica naqueles tempos e assim
falhou-se o alvo.
Nessa altura, Pedro Agostinho
Pelembe, irmão do craque do Ferroviário, estava a dar cartas na “bola

ao cesto”, em representação do
Maxaquene, em momentos áureos.
Aliás, Pedro ainda gozava a euforia de um excelente “Africano” de
juniores de basquetebol, em 1982,
onde Moçambique terminou em
segundo lugar, após perder na final, por margem mínima (quatro
pontos), diante da sua congénere
de Angola.

EM MENOS
DE 24 HORAS
CHEGOU A MUNGUINI
Num dia de 1983, Pedro regressava à casa e, num beco, foi interceptado por um grupo de militares que, com sotaque nortenho, o
perguntaram: és o Pelembe? Ele
respondeu “sim”. Em seguida,
disseram: vamos. Segundo Pedro
Pelembe, “eles não queriam a mim.
Era o Alberto que eles pretendiam,
mas acabaram por ficar comigo”,
frisou.
Em menos de 24 horas, Pedro,
entre outros jovens, chegou ao centro de Munguini, na Manhiça, para
a instrução militar, mas não passava
pela cabeça daqueles militares que
o recrutaram que a sua acção tinha
sido um falhanço para a equipa de
futebol do Matchedje.
O Major Cara Alegre foi ao centro onde estavam os novos mancebos e, já na formatura, chamaram
Pelembe. Meio assustado ainda, o
basquetebolista respondeu: “Pronto”. Estavam todos felizes porque
pensavam que tinham conseguido
o craque do Ferroviário.

Em cima, da esquerda para a direita: Dimitry Donev (treinador búlgaro), João Chirindza, Ernesto Gomes, Bickel Mate, Firmino
Moiane, José Simango, Belmiro Simango e Cardoso (seccionista). Em baixo, pela mesma ordem: Mazamana, Ernesto Jr., Carlos Aik,
Pedro Pelembe, José Moiane e Aníbal Manave

A verdade veio à superfície. Mas
aqueles militares não sabiam nada
do basquetebolista Pedro e que
este tinha estatuto de internacional. Depois, na conversa entre eles,
questionaram, no mesmo sotaque
referido anteriormente: mas este
serve? Um deles, dos mais entendidos, respondeu que “sim, se joga
basquetebol, vai jogar na nossa
equipa”. Assim Pelembe foi para
a equipa onde já estavam Custódio Machel, Danilo Narcy, Adelino
“Tchume” Chacha, João Dias, Fernando Cunha e Flávio. Havia outros
e bons craques no plantel. Também
estavam lá antigos quadros do Maxaquene: Sérgio Cangy, no departamento, e Hélder Nhandamo,
treinador.
É bom que se diga. Naquele período, o Matchedje era o clube que
dava melhores condições aos atletas.
Foi nesse período que continuava a debandada de jogadores
moçambicanos para outros pontos
do globo terrestre em busca de melhor compensação pelo seu talento.
Durão ou Alberto também deixou o
país (de forma considerada ilegal)
para a África do Sul, onde reside até
aos dias que correm.

INICIOU-SE
NO FUTEBOL
DA ACADÉMICA
COM O IRMÃO

Pedro Pelembe
www.jornaldomingo.co.mz

Alberto e Pedro Pelembe tinham
começado como atletas, jogando
futebol nos juvenis da Académica.
Alberto também tinha paixão pelo
basquetebol e chegou a fazer parte
da equipa do Beira-Mar (clube do
bairro do Chamanculo), com a estrela Belmiro Simango.
Quando Pedro ascendeu à escola secundária entrou para a antiga
General Machado, onde funciona,

actualmente, a Universidade Pedagógica, foi obrigado a enveredar
por outra modalidade, uma vez que
naquele estabelecimento só se praticavam modalidades de salão. Teve
de escolher entre o voleibol, andebol e o basquetebol. Por ter dado os
primeiros toques na Escola Primária
Unidade 16 (Chamanculo), o basquetebol falou mais alto.
Não tardou dar nas vistas. Era
mesmo craque e veio a evidenciar-se nos primeiros jogos escolares,
impulsionados pelo professor Rui
Tadeu, em 1977, onde também participaram Amade Mogne, que já
era federado. Foi nessa altura que
os “olheiros” do então Sporting
(Maxaquene) viram nele potencialidades para um futuro jogador
de grande nível. Também pesou a
influência por ser sobrinho de Armando Manhiça, o 111, jogador que
representou o Sporting cá, e depois
o Sporting de Portugal e Futebol
Clube do Porto, mais tarde. “Lá em
casa era obrigatório ser do Sporting
por causa do nosso tio. Se tivesse
de jogar em outro sítio, o meu pai
não dava espaço. Foi muito bom
chegar a um clube onde militavam
o Simango, em que muitos de nós
se inspirava. Tive antes a oportunidade de ver a equipa do Sporting
com jogadores americanos, como
Terry Johnson e companhia. Isso
motivava e inspirava-nos muito”,
lembrou Pedro Pelembe.
Chegou a militar na equipa “B”
do Sporting, uma vez que na equipa
principal estavam Hélder “Cobra”
Nhandamo, Ernesto “Madoda” Júnior, os irmãos José e Firmino Moiane, Belmiro Simango, entre outros,
com quem veio a jogar depois.

DESMOBILIZADO
SETE ANOS DEPOIS
Foi prometido a Pedro Pelem-

be que depois de cumprir dois
anos do serviço militar obrigatório passaria à desmobilização,
mas a promessa não foi cumprida.
Veio um período de descontentamento e desmotivação, reivindicando a sua desmobilização.
Por isso, foi emprestado ao Costa
do Sol por uma época, onde também foi lá parar Amade Mogne,
por um período. “Na tropa não se
exige. Obedece-se, sob risco de
ser sancionado de forma dura”,
afirmou.
Foi, em seguida, destacado
para Quelimane e por lá permaneceu três anos. Na noite de 19
de Outubro de 1986, quando era
anunciado o desaparecimento do
avião que transportava Samora
Moisés Machel, membros do Governo, jornalistas, outros acompanhantes e tripulantes, Pelembe
estava na Zambézia, já com perspectiva de regressar a Maputo.
Quando se confirmou o acidente e a consequente morte dos
ocupantes daquela aeronave que
despenhou em Mbuzine, a Ornila Machel, filha do presidente,
que estava também na Zambézia,
teve de regressar a Maputo e Pedro aproveitou a boleia para voltar a Maputo.
Uma vez em Maputo, foi colocado na Escola do Partido, onde
lhe foi incubida a missão de formar uma equipa de basquetebol
constituída por filhos de dirigentes e governantes.
Foi depois de treinar a referida
equipa que veio a desmobilização de Pedro Pelembe, sete anos
depois de ter sido recrutado num
dos becos do bairro do Chamanculo.
Descontente, Pedro Pelembe
não quis mais voltar a jogar basquetebol e arrumou, definitivamente, as sapatilhas.
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“Mambas” partem com
promessa de virar a página

V

irar a página é a convicção dos “Mambas” que
deixam Maputo na tarde de hoje com destino
a Joanesburgo, África do
Sul, onde quinta-feira vão iniciar
a campanha de apuramento à fase
final do Campeonato Africano das
Nações - CAN 2023, agendado para
Costa do Marfim.
Moçambique não disputa a prova desde 2010, quando competiu
em Angola e terminou na primeira
fase, à semelhança do sucedido em
anteriores edições. Desta vez, está
integrado no grupo “L”, com Senegal, Benin e Ruanda.
Moçambique vai jogar contra
o Ruanda, a 2 de Junho, na vizinha África do Sul, e Benin, a 8 do
mesmo mês, em Cotonou. O desafio com os ruandeses terá início
às 18.00 horas, no FNB Stadium,
em Joanesburgo, em virtude de o
Estádio Nacional do Zimpeto estar
indisponível desde o seu banimento pela CAF em Setembro do ano
passado, por não reunir condições,
estando neste momento em obras,
incluindo de arrelvamento.
Até ao dia do jogo, os “Mambas” agendaram algumas sessões
de treino para aprimorar os aspec-

Taça
Barracudas
no Zimpeto
A Piscina Olímpica do
Zimpeto acolhe hoje, a
partir das 8.00 horas, provas de diferentes escalões
da primeira edição da Taça
Barracudas, em disputa
desde ontem.
A competição envolve atletas com idades dos
7 aos 30 anos, de ambos
os sexos, dos principais
clubes da capital do país,
como Ferroviário, Golfinhos e Tubarões. Após a
jornada de hoje, domingo,
serão atribuídos prémios
aos melhores nadadores
dos diferentes escalões.

com a Zâmbia.
Durante a semana passada, em
Maputo, a selecção nacional fez dois
jogos de controlo, tendo perdido
ambos para Eswatini e Black Bulls,
por 1-0 e 2-1, respectivamente.
Chiquinho Conde fez a triagem
dos atletas e na última sexta-feira
anunciou a lista dos 23 jogadores
que seguem hoje para África do Sul.
O desafio contra o Ruanda no
FNB Stadium não terá público, devido aos altos custos operacionais
que a Federação Moçambicana de
Futebol não está em condições de
pagar.
Chiquinho Conde manifestou
preocupação com os índices de
prestação da Selecção, sobretudo
no sector ofensivo, que tem sido o
“cancro” da equipa.

CONVOCATÓRIA
FINAL

“Mambas” reencontram o Ruanda quinta-feira no FNB Stadium

tos técnico-tácticos de modo que
esteja ao nível das suas aspirações,
que passam por vencer o Ruanda
para encarar o Benin de forma mais
tranquila.
O encontro com Benin será também às 18.00 horas locais (19.00 de

Moçambique). Os “Mambas” sairão
da África do Sul directamente para
Cotonou, no dia 5 de Junho.
Para os trabalhos de preparação,
o seleccionador nacional, Chiquinho Conde, chamou inicialmente 35 jogadores, entre novatos e

regressados. O vasto número de
pré-convocados visava também
atender à campanha para o CAN-Interno, que acontecerá em Julho próximo próximo. O sorteio da
prova foi realizado semana finda e
ditou que os “Mambas” vão jogar

Guarda-redes: Ernan, Ivan e
Victor.
Defesas: Zainadine Jr., Mexer,
Reinildo, Clésio, Bruno Langa, Edmilson, Martinho e Ifren.
Médios: Dominguez, Kambala,
Kito, Amadou e Shaquile.
Avançados: Ratifo, Reginaldo,
Witi, Gildo, Geny Catamo, Telinho
e Melque.

Divisão de pontos no clássico
Desportivo-Maxaquene
Os 90 minutos do clássico
Desportivo-Maxaquene disputado na tarde de ontem no relvado do Ferroviário da Baixa foi de
confirmação do previsível: rivalidade nas quatro linhas, equilíbrio, muita emoção e festa nas
bancadas. A igualdade sem golos acabou por reflectir a falta de
pontaria dos intervenientes.
Foi certamente o jogo mais
envolvente, até a quinta jornada, do Campeonato Nacional da
Segunda Divisão - fase da cidade de Maputo, por juntar dois
emblemas históricos e vizinhos,
daí explicar-se, também, o público que praticamente lotou as
bancadas.
Os “alvi-negros”, que chegaram ao jogo com seis pontos
- mais dois que os “tricolores” tentaram forçar o ataque, adiantando mais unidades no relvado.
Todavia, foi o Maxaquene, que
construiu as jogadas mais perigosas da primeira parte, levando
o esférico por uma vez à trave e

Duelo entre históricos da capital foi bastante emotivo

noutra ocasião ao lado do poste
direito do guarda-redes Gugu.
Nessa etapa inicial, o Desportivo chegou a gritar golo antes de
o defesa “tricolor” Ronaldo desviar a bola sobre a linha de golo.
A segunda parte foi bastante

intensa, com o Desportivo a atacar muito pelo ar sem o necessário discernimento, o que acabou
facilitando a missão da defensiva
do Maxaquene, cujos contra-ataques foram inconsequentes.
Ao fim do jogo, acreditamos

que ambas as equipas saíram
felizes, sobretudo o público,
que (re)viveu momentos lindos da rivalidade entre dois
vizinhos cujo percurso se confunde com a história do futebol da capital do país.
www.jornaldomingo.co.mz
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Solta: Carlos Uqueio

Não é bom dizer mentiras…

A

s grandes massas cairão facilmente
numa grande mentira do que numa
mentirinha; era convicção de Adolf
Hitler, homem que conseguiu como
poucos embrutecer milhões de
pessoas. Se tem ou não seguidores entre nós, Bula-bula não sabe, mas que
alguns resquícios desses pensamentos
parecem flutuar por aqui, parece verdade.
É que toda a vida – ou pelo menos
até agora –, Bula-bula pensava que
o golfo de Adem ficava no norte do
oceano Índico, entre a Somália, no
chifre de África, e o Iémen, na costa
sul da Península Arábica. Pelo menos é
isso que constava dos cadernos e livros
doutros tempos, mas parece que tudo
o que aprendemos está a ser reformado.
Melhor dito, alguns moçambicanos estão a revolucionar a geografia
mundial. Começámos por “mandar” a
Ilha de Moçambique de Nampula para
Maputo. Meio-mundo escarneceu da
menina que disse isso em plena televisão. Houve uma chuva de impropérios
e pedregulhos sobre a pobre menina…
afinal ela nem tinha culpa, tal como o
outro que disse que Matutuíne ficava
no norte do nosso belo país.
São estas algumas das mazelas que
Bula-bula tem estado a testemunhar
dia-após-dia. Denunciam um cenário
dantesco no nosso sistema de transmissão de valores. Há um espinho ou

um pedregulho no sistema que aparentemente ninguém quer tirar… há
cada vez mais gente que chega, inclusive, às universidades com um défice
muito grande de cultura geral. Alguns
nunca sequer leram um livro…
Podemos hoje rir dessas coisas, mas
a coisa está mesmo má. É tempo de reflectirmos, por exemplo, sobre a qualidade das obras que se fazem no país.
Escolas e outros edifícios públicos sossobram ao primeiro pio do vento, enquanto construções do tempo da nossa
senhora estão ali firmes. Alguma coisa
está a falhar…
Mas para não dizerem que Bula-bula
fala demais, olhem atentamente para a
foto que ilustra este desabafo. Leiam
com acuidade. Vão descobrir que estiveram equivocados durante anos.
Zimbabwe não fica no hinterland. É
banhado pelo oceano Índico. Moçambique fica a sul do Zimbabwe… que o
Golfo de Adem faz fronteira a norte.
Tudo isso está estampado num livro
dedicado às nossas crianças. Noutro
espaço ensina-se que o Rio Inharrime
afinal chama-se Rio dos Bons Sinais.
Trata-se do livro de Ciências Sociais
da 6.a classe. É com esse tipo de informação que queremos construir uma
nação; uma nação baseada em equívocos, aleivosias e falsidades. Queremos
que os nossos filhos falem de igual para
igual com crianças de outras partes do
mundo, mas investimos pouco na sua

formação. Melhor, ensinamos os miúdos a mentirem… e porque isso é dito
pelo “Som-Prissor”, só pode ser verdade.
O incrível é que temos entre nós
pessoas qualificadas; que já deram
provas de saberem fazer as coisas. Mas,
por razões escusas, muda-se tudo a
cada ano. Os livros são ”revistos” ou
adjudicados aos “bradas” e “sistas”
e dá nisto. Um chorrilho de imprecisões… e se um pai decide dar a versão
real das coisas, corre o risco de ver o
seu educando levar com “zeros” porque o professor confia cegamente nos
manuais que lhe foram entregues pe-

los “bosses”.
Como disse Mahatma Ghandi assim
como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a
nossa vida… vale o mesmo para aquela
cena no livro escolar; pode até ser o
único erro no manual, mas é bastante
para lançar esterco sobre tudo o resto.
Precisamos de tomar providências e
com urgência. Afinal é de pequeno que
se torce o pepino.
Não é a toa que se acredita que uma
mentira pode dar uma volta inteira ao
mundo antes mesmo de a verdade ter
oportunidade de se vestir…
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