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No último dia 24 de Março, 
assinalou-se um ano após um 
mega ataque terrorista à vila 
de Palma, no extremo norte 
da província de Cabo Delgado. 
Apesar da grande mediatiza-
ção a que teve direito a ofen-
siva, não é a maior alguma vez 
levada a cabo pelos extremis-
tas que actuam na província 
desde 2017.

Deve ter sido superada, por 
exemplo, pela incursão que 
culminou com a captura da es-
tratégica cidade de Mocímboa 
da Praia, que só foi arrancada 
das mãos da insurgência ape-
nas um ano depois, numa ope-
ração conjunta envolvendo as 
Forças de Defesa e Segurança e 
as tropas ruandesas.

Se, por um lado, não foi o 
maior, do ponto de vista de 
proporções,  terá sido no cam-
po das consequências que pro-
duziu. É que, além de danos 
humanos, o ataque à Palma 
provocou grandes consequên-
cias económicas, mormente a 
saída da Total Energies, mul-
tinacional francesa que lide-
ra aquele que é considerado 
o maior investimento privado 
em África, orçado em USD 23 

de”, já que, alegadamente, as 
forças destacadas para aquelas 
regiões têm um raio de actua-
ção muito reduzido.

A ser verdade, é grave, pois 
significa dar ao inimigo condi-
ções para se fortalecer, quando 
já estava bem debilitado. Em-
bora os mega projectos sejam 
importantes para o país, colo-
car os mesmos acima da vida 
humana é de uma imoralidade 
atroz.

Por outro lado, não deixa de 
ter uma dose de irracionalida-
de, por uma razão muito sim-
ples: os ganhos que poderão 
advir da exploração do gás só 
serão importantes enquanto 
houver gente que deles se pos-
sa beneficiar – e por “gente” 
entenda-se “povo”, e não as eli-
tes predatórias.

O ser humano tem de estar no 
centro das prioridades do Go-
verno. Perceber isso é o primei-
ro passo para a erradicação da 
violência extrema na martiriza-
da província de Cabo Delgado. 
Enquanto isso não acontecer, 
seremos banalizados, como 
aconteceu naquele fatídico 24 
de Março, em Palma.

serodiotouo@gmail.com

mil milhões.
Um ano depois dessa autên-

tica vulgarização do Estado, a 
segurança na vila está resta-
belecida, a avaliar pelas notí-
cias que nos chegam do terre-
no, mas importa não dormir 
à sombra da bananeira, como 
fizemos outrora, sob pena de a 
qualquer momento voltarmos 
a ser surpreendidos por incur-
sões similares.

É pouco provável, na verdade, 
que o Estado desleixe aquela 
região, até porque será o inte-
ressado número um na retoma 
do projecto de exploração do 
Gás Natural Liquefeito (LNG), 
para catapultar o crescimento 
da economia. Todavia, a con-
centração de esforços em Pal-
ma não deve demitir o Estado 
da sua missão de proteger ou-
tras regiões economicamente 
menos aliciantes.

Há relatos de que em regiões 
como Nangade e Macomia os 
ataques não cessaram, o que, 
de alguma forma, é consubs-
tanciado pelo facto de haver 
pessoas a abandonarem es-
tas regiões. Mais graves são as 
notícias que dão conta que os 
terroristas “circulam à vonta-

Um ano depois do ataque a Palma: 
que ilações?
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A máscara caiu em menos de um ano
A FARSA DA DUGONGO

Em 26 de Maio de 2021, o Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
inaugurava a Moçambique Dugon-
go Cimentos, um novo intervenien-

te na indústria de cimentos, completamen-
te diferente dos outros, dado que é o único, 
até ao momento, que produz clínquer, 
uma das principais matérias-primas usa-
das no processo de fabrico daquele produ-
to. Fruto de um investimento de USD 330 
milhões, a Dugongo apresentava-se como 
solução milagrosa para baixar o preço da-
quele que é um dos principais artigos usa-
dos nas construções convencionais. Foi as-
sim apenas nos primeiros meses e depois 
mostrou ao que veio.

Odiada por empresas homólogas e adorada 
pelo povo, assim era a Dugongo nos seus primei-
ros meses de actuação no mercado, no ano passa-
do. A razão da simpatia de uns (o povo) e da raiva 
dos outros (concorrentes) era a mesma: os preços.

A Dugongo comercializava o saco de cimento 
de 50 quilogramas por 230 meticais (32.5) e por 
250 meticais (42.5), numa altura em que os preços 
daqueles que até então controlavam o merca-
do roçavam os 500 meticais, sendo que momen-

tos houve em que o saco chegou a atingir os 700 
meticais.

Milhares de moçambicanos celebravam com 
grande euforia o início da “nova era”, afinal os 
proibitivos preços do cimento figuravam entre os 
principais inibidores do sonho de ter casa própria. 
Enquanto isso, o “cartel do cimento” via sua hege-
monia ameaçada e queixava-se ao então ministro 
da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita. Em carta 
conjunta, a Limak Cement Factory, Cimento Nacio-
nal, Royal Cement, Adil Cement, Suneia Cement e 
a Africa Cement Factory acusavam o novo player 
de violar a Lei da Concorrência.

Cerca de dois meses depois, e em sede de um 
debate promovido pela Confederação das Asso-
ciações Económicas de Moçambique (CTA), a em-
presa veio negar que tivesse intenção de prejudi-
car os seus concorrentes, e reafirmou as suas boas 
intenções.

“A Moçambique Dugongo Cimentos não veio 
para desestabilizar o mercado de cimento em Mo-
çambique, muito pelo contrário, nós queremos 
contribuir para ajudar as outras empresas a redu-
zirem as suas importações em matéria-prima, por-
que, para além do cimento, produzimos clínquer, 
que é a principal matéria-prima do cimento. Se, 
por um lado, são nossos concorrentes e, por ou-
tro, são nossos clientes, nós nunca racionalmente 
podíamos fazer uma campanha de acabar com os 
nossos próprios clientes”, disse o Presidente do 
Conselho de Administração (PCA) da empresa, Víc-

tor Timóteo.
 

A mentira de Víctor Timóteo

Apenas três meses foram suficientes para que 
a Dugongo começasse a  apropriar-se dos hábitos 
e costumes do “cartel” do cimento. Em finais de 
Agosto, anunciou os primeiros ajustes. Com efeito, 
o saco (32.5) que era comercializado a 230 meti-
cais, passou a custar 255 meticais, enquanto o saco 
42.5, que inicialmente custava 250 meticais, subiu 
para 275 meticais.

Na altura, a empresa justificou a subida com a 
valorização do dólar face ao metical, pediu des-
culpas aos moçambicanos e, através do respecti-
vo PCA, garantiu que o cimento da Dugongo ja-
mais ultrapassaria a barreira dos 300 meticais. Era 
mentira, e isso se provou em Outubro, quando o 
cimento 32.5 saiu de 255 para 325 meticais e o 42.5 
saltou de 275 para 340 meticais. Os aumentos fo-
ram de 70 e 65 meticais, respectivamente.

Em Janeiro do presente ano, os preços volta-
ram a ser reajustados e o cimento 32.5 atingiu os 
360 meticais, enquanto o 42.5 chegou aos 380 
meticais. Em ambos os casos, a subida foi de 35 
meticais.

Telefonicamente, o Dossiers & Factos contac-
tou um responsável da empresa, identificado pelo 
nome de Miguel. É chinês, ou pelo menos de ori-
gem chinesa, a avaliar pelo sotaque. Disse que 
estava a conduzir e prometeu retornar a nossa 
chamada. Antes de desligar, porém, avançou que 
as matérias-primas subiram e fez um paralelismo 
com outros players do sector: “Outras empresas 
também estão a aumentar o preço”, rematou.

A fonte prometeu dar explicações mais de-
talhadas depois, quando não mais estivesse ao 
volante, mas não retornou a nossa chamada. No 
dia seguinte, o Dossiers & Factos insistiu, tendo o 
interlocutor garantido que seríamos contactados 
por um outro quadro da empresa que “fala bem 
português”, mas tal não aconteceu.

 
Diferença relativamente às outras fábricas 

cada vez mais ténue

Apesar de a Dugongo ser produtora da princi-
pal matéria-prima para o fabrico do cimento, pri-
vilégio que os seus concorrentes não têm, a verda-
de é que está cada vez mais próxima dos mesmos 
[concorrentes] no que aos preços praticados diz 
respeito.

Na Sotubos Moçambique, por exemplo, locali-
zado no distrito de Boane, o cimento das marcas 
Nacional e Limak custa 375 meticais (32.5) e 395 
meticais (42.5). São mais 10 e 15 meticais, respec-
tivamente, em relação ao cimento Dugongo, que, 
repita-se, tem clínquer no seu “quintal”, no distrito 
de Matutuine, província de Maputo. Em alguns es-
taleiros informais espalhados pela cidade e provín-
cia de Maputo, os preços chegam a ser os mesmos.

Menos de um ano depois de vender ilusões ao 
povo e abrir caminho para o colapso de algumas 
fábricas, a Dugongo mostra-se exactamente igual 
aos seus concorrentes. 

O presidente da Autoridade Reguladora da 
Concorrência, Iacumba Aiuba, disse, em entrevista 
recente ao Dossier Económico, que a indústria do 
cimento está a ser analisada.Em pouco tempo, Dugongo passa de herói a vilão

Texto: Amad CandaD&F
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Um “manto” que esconde a impopularidade 
dos líderes ocidentais

GUERRA NA UCRÂNIA

Há sensivelmente um mês, 
a tensão entre a Rússia e a 
Ucrânia evoluía para um con-
flito militar, e os líderes dos 

principais países do ocidente abando-
navam a política interna para centrar 
as atenções numa guerra da qual são 
provocadores e que ajuda a ofuscar 
sua impopularidade. Em claro deses-
pero, Joe Biden, Boris Johnson, Em-
manuel Macron e Olaf Scholz vêem na 
guerra dos vizinhos do leste europeu 
a plataforma ideal para (re)conquista-
rem o povo.

O acordo de fornecimento de gás assinado na 
semana passada entre os Estados Unidos da Amé-
rica (EUA) e a União Europeia (UE), a fim de reduzir 
a dependência do bloco dos 27 países da Rússia, 
deixou ainda mais cristalino que é, sobretudo, eco-
nómica a razão para Biden ter instigado o conflito 
russo-ucraniano. Aos lucros resultantes da venda 
de armamento à Ucrânia e a outros Estados da Eu-
ropa, os americanos adicionarão os provenientes 
das exportações de gás para a UE.

Para lá de encher os cofres, a administração Bi-
den tem na “operação militar especial” de Vladimir 
Putin uma oportuna “cortina de fumaça” para ocul-
tar um início de mandato que está longe de corres-
ponder às expectativas, assim como um trampolim 
para a projecção da sua imagem.

Eleito 46º presidente dos EUA em finais de 2020, 
o ex-vice de Barack Obama tem um começo difícil, 

que se assemelha aos 
últimos meses do man-
dato do seu antecessor 
na Casa Branca, Donald 
Trump. A inflação – es-
timada em 7% – ofusca 
os sucessos ao nível da 
vacinação contra a Co-
vid-19, naquele que é 
um dos países mais ar-
rasados pela pandemia 
viral.

Numa nação obceca-
da pelo capitalismo, o 
desempenho económi-
co dita muito o nível de 
aceitação de um líder, 
mas o maior pecado de 
Joe Biden, aos olhos dos 
seus compatriotas, con-
tinua a ser a retirada das 
tropas norte-americanas 
do Afeganistão, 20 anos 
depois. Também criti-
cada pela forma “desor-
denada” como geriu a 
saída de civis america-
nos daquele país, a ac-
tual administração viu o 
povo e importantes per-
sonalidades políticas 
“caírem-lhe em cima”, 
por ter permitido que 
o poder retornasse aos 
talibãs.

 
Reeleição pode estar em causa

Joe Biden, de 79 anos, já anunciou a intenção 

Texto: Amad CandaD&F

de se recandidatar em 2024, cenário admitido tam-
bém por Donald Trump, embora não de forma tão 
afirmativa. O certo é que, se o duelo fosse reedita-
do no momento actual, o republicano levaria a me-
lhor. Segundo um estudo da Harvard CAPS/Harris, 
publicado em Fevereiro deste ano, 46% dos eleito-
res dizem que votariam em Donald Trump e só 40% 
depositariam a confiança no actual presidente.

Estas evidências de queda de popularidade, aler-
ta o Veja Brasil, têm criado dúvidas mesmo no seio 
dos democratas, havendo já quem prefira avançar 
para as próximas eleições com a ex-primeira-dama 
Hillary Clinton, candidata derrotada em 2016.

 
Os amargos banquetes de Johnson

Boris Johnson é outro dos líderes ocidentais 
que estará agradecido à guerra na Ucrânia, pois a 
mesma determinou uma nova agenda aos órgãos 
de informação locais e, por consequência, ao públi-
co. O primeiro-ministro do Reino Unido estava nos 
impressionantes 73% de reprovação antes do con-
flito russo-ucraniano, tudo por violações sistemáti-
cas do protocolo sanitário que havia sido aprovado 
para a contenção da Covid-19.

Em causa está aquilo que ficou conhecido como 
party-gate, em referência às festas – fala-se de 17, 
pelo menos, – que Johnson organizou desde Maio 
de 2020, em pleno lockdown. Quando os sucessivos 
escândalos foram despoletados, o dirigente, que é 
conhecido pela sua cabeleira peculiar, precipitou-
-se a desmenti-los, mas, pouco tempo depois, ad-
mitiu ter havido, no Downing Street, – a residência 
oficial – “encontros de trabalho”. Joe Biden ao lado da presidente da Comissão Executiva da UE, após a consumação de mais um golpe americano

Emmanuel Macron, presidente da França
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Boris Johnson, primeiro-ministro britânico

O “fantasma” de Angela Merkel deverá ofuscar Olaf Scholz por muito tempo

O próximo estágio foi render-se às evidências – 
foi, inclusive, divulgado um convite que pedia para 
que “todos levassem suas bebidas” – e assacar res-
ponsabilidades a seus subordinados. “Não fui avi-
sado que as reuniões eram contra as regras”, justifi-
cou-se o governante, pouco depois de denunciada 
uma fanfarra que terá dado na véspera do funeral 
do príncipe Philip, já em Abril de 2021.

“Boris mentiu ao Parlamento”, reagiu prontamen-
te o seu ex-conselheiro, Dominic Cummings, pio-
rando ainda mais a situação do primeiro-ministro.

Afundado nas próprias mentiras, Johnson tinha 
60% dos eleitores a desejarem a sua renúncia, à 
semelhança da oposição e de alguns membros do 
partido Conservador, sendo que alguns deles – que 
já andavam insatisfeitos com a gestão da pandemia 
e a condução do reino no período pós-Brexit – já 
terão solicitado, junto do Comité Executivo Conser-
vador, a votação de uma moção de não confiança.

Neste momento, decorre, na Grã-Bretanha, uma 
investigação às badaladas festas do sucessor de 
Theresa May, sendo certo que, independentemen-
te do resultado, já consolidou junto aos cidadãos a 
imagem de um político hipócrita, despido de res-
ponsabilidade e seriedade.

 
Macron: um íman de ovos

O presidente da França, Emmanuel Macron, está 
também na linha de Biden e Johnson, com o agra-
vante de ter as eleições presidenciais à porta (Abril 
do ano em curso). Macron confirmou a sua recandi-
datura no início do mês em curso, para“construir a 
França com os nossos filhos”.

Há, no entanto, sinais de que “os filhos” podem 
não querer construir o futuro com o actual presi-
dente. O facto é que Macron, do Partido “En Mar-
che”, está a despencar em termos de popularidade, 
com 59% dos franceses entrevistados no âmbito de 
uma pesquisa citada pela UOL Notícias a revelarem 
insatisfação com as acções do chefe de Estado.

É verdade que ainda tem um nível de aceitação 
(38%) superior ao dos seus dois últimos antecesso-
res, nomeadamente François Hollande (22%) e Ni-
colas Sarkozy (36%), mas provavelmente nenhum 

dos anteriores inquilinos do Palácio do Eliseu terá 
acumulado tantas humilhações públicas como está 
a suceder com Macron.

A última delas teve lugar em 27 de Setembro de 
2021, quando um estudante de 19 anos arremessou 
um ovo contra o mais alto funcionário do Estado 
francês, em plena Feira Internacional de Catering, 
na cidade de Lyon. O timoneiro da segunda maior 
economia da zona euro parece ser um verdadeiro 
íman de ovos, isto porque, em 2017, quando ainda 
era apenas candidato às presidenciais, foi alvo de 
um ataque similar. Curio-
samente, o primeiro inci-
dente também decorreu 
numa feira.

Em Junho de 2021, o 
presidente viu um ho-
mem esbofetear-lhe o 
rosto publicamente. O 
autor do crime foi julga-
do e condenado a quatro 
meses de prisão. Cum-
priu a pena e, à data da 
sua libertação, disse que 
não estava arrependido.

A impopularidade de 
Macron é mais clara em 
números. Sondagens 
recentes indicam que o 
actual presidente, que 
venceu as eleições de 
2017 com 66.06% dos vo-
tos, deverá obter 28% no 
escrutínio de 10 de Abril, 
estando, por isso, em 
perspectiva uma segun-
da volta com Marine Le 
Pen para o apuramento 
do vencedor. A líder da 
extrema-direita deverá 
reunir 18,5% dos votos.

 
Scholz na sombra de 

Merkel
Entretanto, o país 

mais poderoso da Europa – Alemanha – é, desde 
Dezembro último, liderado por uma nova figura. 
Olaf Scholz assumiu o cargo de chanceler (primei-
ro-ministro), e um dos seus “problemas” será “fazer 
esquecer” o longo reinado de Angela Merkel, que 
saiu do governo “pela porta da frente”.

Trata-se de uma missão quase impossível para o 
ex-autarca de Hamburgo, descrito pelos meios de 
comunicação germânicos como a ‘encarnação de 
um tédio político”.

A crise provocada pela pandemia da Covid-19 é 
outro grande obstáculo para Scholz nestes primei-
ros meses na liderança do executivo alemão e no 
processo de busca por maior aceitação popular.

Assim que Putin lançou a “operação militar es-
pecial” em solo ucraniano, o novo chanceler decre-
tou a suspensão do projecto Nord Stream 2, um ga-
soduto que liga a Rússia directamente à Alemanha. 
Refira-se que o projecto era alvo de críticas na UE 
e a sua suspensão ajuda Scholz a colher simpatias 
no bloco, não se sabendo se o impacto é o mesmo 
dentro de portas. O certo é que a guerra na Ucrâ-
nia é uma oportunidade para o novo líder se fazer 
notar.

 
Uma incubadora de problemas domésticos

O ocidente continua empenhado em impor san-
ções cada vez mais duras a Moscovo, e elas não são 
só económicas, são também de âmbito desportivo 
e artístico, e   consubstanciam-se na exclusão de 
desportistas/instituições desportivas e artistas rus-
sos das competições internacionais.

Curiosamente, os líderes mais chamuscados no 
plano interno são os que se têm mostrado mais vi-
gorosos nesse aspecto, com Biden, Johnson e Ma-
cron à cabeça. Esta postura, associada ao incentivo 
às marchas em apoio à Ucrânia, é um truque perfei-
to para fazer desaparecer os problemas internos – 
factores geradores de impopularidade – da agenda 
dos cidadãos dos respectivos países.

Não por acaso, ninguém mais se manifesta de-
fronte à residência oficial do primeiro-ministro bri-
tânico. Ucrânia é a única causa que interessa.
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A onda de contestação foi 
tal que obrigou a titular do 

pelouro a pôr ordem na casa.

DESTAQUE

Margarida Talapa suspende “bolada” 
suspeita

COMPUTADORES MILIONÁRIOS

A ministra do Trabalho, Empre-
go e Social (MITESS), Marga-
rida Talapa, mandou cancelar 
a adjudicação de um contrato 

de fornecimento de material informáti-
co à empresa Q NINETY NINE, AS, ava-
liado em cerca de quatro milhões de 
meticais. Ao que tudo indica, a suspen-
são da “bolada” deve-se a uma onda 
de críticas nas redes sociais.

O Departamento de Aquisições do MITESS, recorrendo 
à Imprensa, anunciou, no início do mês de Março a adju-
dicação, por ajuste directo, ou seja, sem concurso público, 
como mandam as leis, de um contrato de fornecimento de 
material informático à Q NINETY NINE, AS.

Além de adjudicação ter sido feita ao arrepio da Lei, 
chamou atenção o exorbitante valor do contrato. Trata-se 
de 3.956.838,67 (três milhões, novecentos e cinquenta e 
seis mil, oitocentos e trinta e oito e sessenta e sete centa-
vos) meticais que serviriam para o pagamento de 15 lap-
tops e igual número de modem wifi.

O negócio foi alvo de duras críticas por parte dos mo-
çambicanos, sobretudo ao nível das redes sociais, com vá-
rias insinuações de que seria mais um esquema de corrup-
ção. A onda de contestação foi tal que obrigou a titular do 
pelouro a pôr ordem na casa.

“Por decisão de Sua Excelência a Ministra, em conso-
nância como o número 2º do artigo 64 do Regimento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-
mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova-
do pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se o 
cancelamento do objecto do concurso acima mencionado 
[ajuste directo n.º 04/MITSS/DAQ/2022]”, lê-se num anún-

cio divulgado em 24 de Março, novamente através da 
Imprensa.

Este é o segundo escândalo que abala o MITESS nos 
últimos meses. Em Novembro do ano passado, lembre-se, 
foi despoletada pela Imprensa a aprovação de subsídios 

milionários para os gestores de topo do Instituto Nacio-
nal de Segurança Social (INSS), numa altura em que o país 
enfrenta uma grave crise, agudizada pela Covid-19 e pelo 
terrorismo em Cabo Delgado, para além dos desastres 
naturais.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Talapa cedeu à pressão e recuou

Renamo quer pleitos eleitorais credíveis

Aproxima-se mais um ciclo eleitoral 
em Moçambique, momento im-
portante no processo de consoli-
dação do Estado de Direito Demo-

crático. Em 2023, serão realizadas as eleições 
autárquicas, enquanto 2024 está reservado 
para as gerais, podendo incluir a eleição, pela 
primeira vez, dos administradores distritais.

Os partidos políticos já se mexem no sentido de al-
cançar bons resultados, mas também na perspectiva de 
garantir que os processos sejam “livres, justos e transpa-
rentes”, para parafrasear o slogan da Comissão Nacional 
de Eleições. A este propósito, a Renamo manteve esta 
segunda-feira, 21 de Março, um encontro com a Missão 
de Observação Eleitoral da União Europeia, liderada 
pelo Eurodeputado Nacho Sánchez Amor.

Na ocasião, a Renamo debruçou-se sobre os órgãos 
de administração eleitoral e da justiça, advogando que 
os mesmos devem ser imparciais. Imparcialidade é o 

que a perdiz exige também da Polícia da República de 
Moçambique, “que não deve ser usada como instru-
mento de repressão contra membros da oposição du-

rante as eleições”.
Um processo “justo e transparente” passa, segundo o 

maior partido da oposição, pelo cumprimento “rigoro-
so” da Lei por parte de to-
dos os actores envolvidos 
no processo eleitoral.

O partido liderado 
por Ossufo Momade tam-
bém apresentou à Missão 
de Observação Eleito-
ral da União Europeia a 
sua preocupação com a 
inércia do processo de 
Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração 
(DDR), particularmente 
com a alegada marginali-
zação dos seus oficiais e as 
irregularidades na atribui-
ção de pensões, o que, diz 
a Renamo, “periga a esta-
bilidade social dos guerri-
lheiros desmobilizados”.foto de família depois do encontro com a Missão de Observação da UE

Texto: AMAD CANDAD&F
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Voltando ao caso, depois de ela falar, os senhores 
preferiram calar-se. Viram que ali poderia surgir uma 
guerra do Save, como a do Dhlakama e o Governo, até 
que um se escondesse numa das suas imagináveis ma-
tas. Só olharam para ela à espera que saísse do carro 
para desabafarem. Ainda que alguns pensassem que 
fosse fofoca, eles preferiram falar. Enquanto isso, num 
estilo inconfundível, ela levanta-se aos poucos como 
se estivesse ferida, isto por causa da sainha dela, que 
a apertava os pés. Mas, por azar, a sainha levanta na 
sua totalidade e de lá dentro poderíamos ler algumas 
letras gregas ou anglicanas. Eu fechei de imediato os 
olhos de uma criança que se colocava na posição de 
um adulto que pudesse ver tudo à sua frente, apesar de 
ela ter-se chateado comigo.

A miúda não podia fazer nada, senão baixar o 
“cinto” que servia de saia e da mansinho seguir o seu 
rumo. Claro, envergonhada. Do meu lado, de repen-
te assustei-me com os risos que não queriam parar. 
Parecia-me que alguém fosse desmaiar de tanto rir.

Mas esses dois não foram os únicos casos. Eu tenho 
visto muitas cenas “românticas”. Gente que aparente-
mente passeia de lingeries na estrada, numa inteira 
frescura. “ Que se lixe o mundo. Quem qui-
ser olhar vai olhar, e quem quiser me chamar, 
ainda melhor, vamos fazer histórias”, assim 
pensam algumas.

Estranho meu artigo? Só ser achar estra-
nho para quem nunca viu as coisas que estou 
aqui a citar. Pelo menos deste lado da capital, 
apreciar a fisionomia feminina deixou de ser 
problema. É só sair de casa e dar umas vol-
tas pelas artérias da cidade, pura pornografia 
pública.

Não precisa chegar às ruas “proibidas”. 
Falo de locais públicos, trabalhos, escritórios, 
bancos, hotéis, restaurantes, assim como em 
locais de ensino, que também já viraram uma 
passarelas onde desfila-se toda a classe, onde 
ainda compete-se entre docentes e estudantes. 
Quem vence é quem traz o que está na moda.

 O mundo dos velhos ficou mesmo para 
trás. Agora estamos na fase de criação de um 
novo mundo, onde a apreciação diurna por 
vezes ofusca a concentração, o bem-estar 
social, a singularidade, a pureza dos seres, o 
respeito e a honra. Tudo isto porque alguns 
de nós achamos que não podemos ficar alie-
nados da moda, seja brasileira, chinesa, ou 
ainda a “moda da nudez”.

Ah…quase me esquecia que ontem esta-
va ali naquela avenida,a Guerra Popular, en-
quanto esperava um amigo meu. Foram cerca 
de 20 minutos, quando vi de lá do fundo da 
avenida uma senhora, dos seus 40 e tal anos, 
seguindo toda estilosa como quem diz “não 
pense que estou ultrapassada”. Convenceu-me 
e fiquei estatelado, de boca fechada.

Ela estava toda “lipsiada” (coberta de lips/
batom), com unhas de leopardo que davam 
para assustar pela sua extensão. Eram tão 
grandes que me perguntei se ela conseguia 
cozinhar em casa. Mas esse não é problema 
meu, sem dúvidas.

O que me impressionou foram as vestes. 
Estava dum vestidinho de menina de 14 anos 
que aproveita sua adolescência. Um vestidi-

nho amarelo que fazia-nos ver as rugas dos pés dela 
que descreviam o percurso de sua vida. As veias de-
monstravam ser dos anos 80 ou 70 e tal. Convicta de 
que estava na moda, chegou perto de um jovem para-
do à minha frente e segurou naquele poste que está ali 
na paragem. Aqueles postes de vigilância que acabam 
de ser instalados. Pensei que fosse uma pecadora de lá 
das avenidas do “paga e aproveita”, mas de repente vi 
seu “marido” chegar perto. Um velhote quase da mes-
ma idade que ela. Parou o seu Isuzu KB de caixa aberta 
e levou-a.

Minutos depois, senhoras resmungavam. “Estas se-
nhoras de hoje não tem respeito”, assim diziam. E eu 
pensava: “de que senhora de hoje elas falam se aquela 
era dos anos 70”. Percebi naquele momento que o mo-
mento de txillings e de swaggers não exclui ninguém. 
São velhotas, são meninas verdes, são casadas… todas 
estão nessa onda.

Pode-se pensar que estou a ser machista só por 
estar a falar das mulheres, mas não é o caso, porque 
agora quero falar dos homens.

Convenci-me quando chegou sábado acompanha-
do deste verão que já se vai acabando. Os meninos da 

zona mudam cada vez mais de estilo e parece-me que 
estão a tentar roubar o lugar das mulheres. Primeiro 
vi um rapaz com o famoso “corte do galo”, todo co-
lorido, passando em frente ao shopping center. Fazia-
-se acompanhar de uma mocinha com careca e jeans 
rasgadas.

O jovem fazia-se vestir de umas colantes aperta-
das que esculpiam a sua natureza. Com uma camiseta 
cor-de-rosa e uns brincos aparentemente de diamante 
(mas não eram), saltitava como se tivesse medo que o 
chão se partisse. Aquele estilo é terrível e cansativo. 
Saltava em cada passo que dava a impressão de que só 
podia ser um certo tipo de atleta.

E o meu irmão Joãozinho, do bairro de Mafalala, 
que se sente feliz pelo surgimento de novas modas? 
Sabes, esta coisa de swagger não é tão má para todos. 
Joãozinho está feliz porque antigamente tinha tanto 
medo de usar aquelas jeans rasgadas que tinha deixa-
do na mala com esperança de mandar cozer. Com es-
tas evoluções, sentiu-se abençoado porque pode usar 
livremente aquelas calças com cortes nos joelhos e nas 
nádegas sem medo de ser apedrejado.

E as modas vão evoluindo...

Nudez à vista: época das exibições (2)

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

Anúncio publicitário
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A formação do pequeno vândalo e as dinâmicas 
imprimidas pela sociedade moçambicana

É subjectiva a ideia segundo a qual é 
de pequeno que se torce o pepino. Para 
alguns, esta temática gera centralida-
de meramente razoável. Culpabiliza-
-se questões conjugais ou parentais na 
educação de uma criança. Pelo muito 
ou pouco, também a culpa é jogada 
para a sociedade em que esta criança 
ou jovem é inserida. Verdade ou menti-
ra, o facto é que a delinquência juvenil 
na sociedade actual em Moçambique é 
visível e engrossa a camada suburbana.

 O horizonte utópico que se multi-
plica na vida dos jovens adolescentes 
em Moçambique levanta inquietações, 
pela falta de mecanismos que devolvam 
a moral e, possivelmente, um sentido 
correcto de educar e inserir uma crian-
ça na sociedade para a formação do jo-
vem do amanhã. Pretende-se aqui fazer 
objecção ao fraco papel do Estado mo-
çambicano na busca e criação de meca-
nismos que sirvam para a construção 
de uma mentalidade juvenil com iden-
tidade e perspectivas do amanhã. 

É bom para a formação do futuro da 
nação quando se discutem as dimen-
sões do pensamento da juventude, o seu 
desenvolvimento, e a transformação da 
sua mentalidade baseada na influência 
da média global e das redes sociais.

O jovem João, do beco da Mafalala, 
na cidade de Maputo, e outros do bair-
ro Torrone, na cidade de Quelimane, 
do subúrbio da Munhava, na cidade 
de Beira, etc. são pessoas diferentes. 
Embora com o mesmo nome, têm na 
educação paternal um diferencial, para 
além das idades, que variam dos 15 aos 
18 anos. Embora tenham nascido em 
bairros em que pulula a marginalida-
de, a questão recorrente é: será que são 
eles vítimas de um circuito de boladas e 
discriminação que lhes submeta a este 
tipo de ambiente? Ou são influenciados 
a aceitar a convivência normal com o 
submundo? 

Estamos numa época em que a dro-

ga, a pornografia, o álcool, o sexo e a 
ambição desmedida pelos bens maté-
rias aproximam os jovens a perigosas 
amizades que residem no seu meio, 
numa fase em que o mesmo (jovem) 
busca harmonizar os seus desejos.

O contexto é: a estética da nossa lei 
sobre a convenção e protecção de me-
nores não faz uma análise lúcida sobre 
os fenómenos rurais e urbanos siste-
máticos que colocam a juventude em 
meio a actos de agressão, furto, burla, 
estupro, chantagem para extorsão ou 
mendigagem. Claro,  os efeitos do alto 
custo de vida e falta de um sistema de 
ensino basilar que aprimora o ramo 
técnico-profissional e a oportunidades 
de emprego no sector privado propi-
ciam ineficácia de políticas para com-
bater a pequena e alta marginalidade.

O Estado é visto como a vaca leiteira 
que não se quer desmamar para o res-
surgimento de um leite mais viscosa. 
A recorrente falta de tudo ocasiona as 
crises de stress social que propiciam a 
malandragem, gatunagem na gíria po-
pular. É certo que a procura de assis-
tência psicossocial e a mendigagem são 
outros factores associados.

Na educação de infância e juvenil, 
urge a necessidade de colocação de 
psicólogos nas escolas para o acompa-
nhamento dos estudantes, com vista a 
ajudar a colmatar os problemas sociais, 
psicológicos e morais que os jovens le-
vam consigo no seu quotidiano. Infeliz-
mente, são notórias as dificuldades do 
Estado na resolução destes problemas.

 A produção do conformismo pelo 
Estado moçambicano e da sociedade 
é deveras preocupante, pela tendên-
cia crescente de delinquência juvenil 
e comportamentos nefastos emanados 
por estes, alguns ligeiros, outros graves 
e portanto sujeitos a penas pouco com-
patíveis com a idade, numa situação 
em que nem há instituições apropria-
das para tal.

  Sem dúvida, a hipótese de pedir 
maior vigilância aos pais na educação 
dos filhos, como forma de procurar 
acautelar superficialmente o mal exis-
tente, remete sempre a sociedade a uma 
analogia que questiona o outro lado da 
moeda, essencialmente o papel do Go-
verno no combate ao crime comum, 
melhorias na gestão de conteúdos ma-
liciosos nos media e redes sociais, ten-
do em conta que até a televisão mãe 
“TVM” é catastrófica.

No fim do dia, esta tendência me-
díocre do Estado moçambicano e da 
sociedade deriva dos comportamentos 
desviantes imprimidos pela dinâmica 
da globalização, para a qual não nos 
preparamos. Temos o exemplo de pro-
gramas de televisão que trazem cenas 
obscenas a olho nu, permitindo que 
crianças e jovens assistam e imprimam 
no seu dia-a-dia.

Quero afirmar aqui a estatística de 
uma juventude perdida nos seus vícios, 
na delinquência normalizada ou na 
ideologia normalizadora e criminaliza-
dora da actual juventude em formação.

Os problemas gerados por esta ju-
ventude, na minha análise, são resul-
tados ocasionados pela fome e pobre-
za extrema, pela vaidade e ganância 
ou pela influência do meio em que se 
vive. Receio que a Nação venha a lu-
tar futuramente por questões de ética 
e moral equiparadas à realidade actual 
sul-africana, em que os saques e com-
portamentos de vandalismo a bens pú-
blicos e privados são recorrentes em 
pequenas revoltas populares. A pobre-
za e a falta de emprego de uma juventu-
de que cresceu excluída de privilégios e 
sem rumo aparente encontram outras 
formas de sustentabilidade quando, de 
facto, se agrava a crise social.

No livro “Pneu em chamas”, Jorge 
de Oliveira cita: " está escrito na po-
breza, pela mão do pneu chegará a 
insurreição.

OPINIÃO

Por: Nobre Rassul
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Anúncio publicitário

O triste cenário do Hospital Central de Nampula: doentes 
em péssimas condições de tratamento

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

Tanto foi falado e escrito sobre o mau 
atendimento nos serviços de saúde, tendo 
como base a recente situação do Hospital 
Central de Nampula. Em pleno século XXI, 
o que se viu é triste demais. É obrigação do 
Governo, sim, prover ao cidadão serviços 
de saúde, e, infelizmente, não se pode di-
zer que tal tenha sucedido naquele hospital, 
que é de referência ao nível da zona norte 
do país.

Vimos utentes espalhados no chão pelos 
corredores da unidade sanitária. O pessoal 
de saúde, com todas as dificuldades, tudo 
fazia para garantir o melhor atendimen-
to aos utentes. E há um facto estranho: se 
considerarmos que foi preciso a presença 
da Imprensa para denunciar aquelas atro-
cidades, onde estavam os gestores daquela 
unidade? Não se sabe ao certo com que in-
tenção o director da unidade sanitária não 
se antecipou, tomando a responsabilidade 
de denunciar o que estava a acontecer. Sa-
bendo das dificuldades que a unidade tem, 
devia ter sido ele a assumir este caos, usan-
do dos diferenciados meios.

Se de um lado temos aqui uma questão 
de falta de "responsabilidade” para um ser-
viço de saúde de qualidade, há que referen-
ciar que a saúde é vista, no quadro da nossa 
legislação, como um direito do cidadão. A 
lei determina que a “assistência médica e sa-
nitária aos cidadãos é organizada através de 
um Sistema Nacional de Saúde que bene-
ficie todo o povo moçambicano sem qual-
quer distinção e nem discriminação”. O que 
as imagens divulgadas mostram deixam 
claro que nada disso está a ser respeitado.

Falhou aqui uma perspectiva mais ousa-
da de planificação, reparando para as reais 
capacidades da unidade sanitária. Aliás, 
estava claro que, estando num período que 
favorece a eclosão das tais doenças hídri-
cas, as medidas de mitigação deviam ser de 
ordem obrigatória, evitando que as chuvas 
contribuíssem para piorar o já debilitado 
sistema de saúde. Centros de saúde locais 
precisam de ser equipados com material 
humano e médico para que intervenções 
de pequena monta sejam realizadas ao ní-
vel local. Precisa-se, sim, de uma acção de 
sensibilização em escala maior para que as 
comunidades sejam alertadas do período 
em causa e que as medidas de prevenção 
sejam accionadas. Este é um grande e im-
portante papel que pode ter sido pouco 
usado na combinação destas estratégias. 
Os agentes polivalentes de saúde muito de-
viam ter feito para permitir que a assistên-
cia a seu nível reduzisse o encargo que o 
hospital central teve.

Mas também não se pode falar desta 
unidade sanitária como se tivesse capa-
cidade de atender a demanda da popu-
lação local. Os adiamentos consecutivos 
da entrega do Hospital Rural de Nampu-
la podem revelar que todo o conjunto do 
sistema de saúde ao nível da província es-
teja comprometido. Um pronunciamento 
menos conseguido do vice-ministro do 
pelouro criou tanta indignação pública, ao 
revelar a falta de sorte, ou seja, a presença 
de azar como razão para o incumprimento 
cabal do contrato por parte dos empreitei-
ros. A sorte ou azar não podem aqui ser 

usados como desculpas para encobrir in-
competência dos actores que estão envol-
vidos neste projecto. A conclusão desta 
unidade sanitária é urgente, e deixemos 
de desculpas que só servem para entreter 
o pacato cidadão.

E no meio destas lamentações, aqui, e 
de uma forma pública, quero agradecer a 
todos os funcionários e técnicos dos servi-
ços de saúde. A pandemia da Covid-19 cla-
ramente mostrou o quão comprometidos 
estes profissionais estão com a missão de 
providenciar serviços de saúde de qualida-
de. Mesmo para a situação que se vive em 
Nampula, os técnicos de tudo fazem para 
que, mesmo em péssimas condições de 
trabalho, os doentes tenham acesso a um 
atendimento médico à altura.

É preciso que se melhore a rede de coor-
denação de resposta aos programas de 
saúde, e, para tal, temos de pôr em prá-
tica o exercício de complementaridade, 
envolvendo e engajando outros agentes, 
incluindo mecanismos definidos pela so-
ciedade civil como contribuição para um 
serviço de saúde de qualidade para todos 
os moçambicanos, em todos os cantos do 
país. É preciso fortalecer nossa capacidade 
orçamental para permitir que tenhamos 
recursos humanos e equipamentos médi-
cos à altura. A saúde é um direito humano, 
pelo que sejamos exemplares na provisão 
da mesma.

____
Estamos ainda no Mês da Mulher – faça 

de tudo para que ela se sinta amada e pro-
tegida contra a violência doméstica.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Sem habilidades, militar conduz viatura de 
morto por 500 Km sem saber o destino (Fim) 

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Na edição passada, continuamos com 
a publicação da história de vida que re-
trata um acontecimento registado no 
longínquo ano de 1987, altura em que 
a guerra de desestabilização, que durou 
16 anos, estava no seu auge. São episó-
dios que envolvem um militar com a 
patente de alferes, que matou, propo-
sitadamente, um cidadão que viajava 
da África do Sul, onde trabalhava nas 
minas, com destino a Mambone, pro-
víncia de Inhambane, sua terra natal e 
residencial.

 Caso o estimado leitor não tenha 
acompanhado a primeira parte desta 
história, pode revisitar a mesma nas 
duas anteriores edições, para uma me-
lhor contextualização.

 Dentre os diferentes acontecimentos 
pouco comuns que torturavam psico-
logicamente o militar “assassino”, foi 
obrigado pelos familiares do finado, 
perante várias dezenas de testemunhas, 
a abrir a cova para a sepultura do cadá-
ver, e depois, sob orientação de anciãos, 
a entrar na referida cova e receber o 
corpo, que ia embrulhado em capulanas 
típicas usadas por curandeiros. Foi ain-
da instruído a colocar o corpo sentado 
na cova, e fazer-lhe pegar um canivete e 
uma azagaia.

 De seguida, o militar saiu da cova e 
a ele coube também a tarefa de tapá-la, 
pouco depois de nela ter depositado o 
corpo. Foram momentos de muito so-
frimento para este sujeito, que inclusive 
denotava estar praticamente debilitado.

 A cerimónia terminou, os militares 
que o acompanhavam deviam regressar 
à  sua proveniência, mas ele, segundo os 
familiares do malogrado, devia perma-
necer até a realização da cerimónia do 
oitavo dia e só depois disso é  que seria 
dispensado. Com efeito, foi contactada 
uma unidade militar próxima para fa-
zer o necessário acompanhamento da-
quele tropa durante os dias que ela fica-
ria naquela casa. 

Na hora de despedida dos seus cole-

gas, o alferes não se conteve. Caíram-lhe 
lágrimas feito criança e fez várias reco-
mendações aos que seguiam, pediu-lhes 
imensas desculpas e agradeceu, ao mes-
mo tempo, pelo apoio, mas deixou claro 
que não tinha mais esperança de vida.

 A partir daquela noite em que termi-
nava a cerimónia fúnebre, o militar foi 
obrigado a dormir numa palhota que 
continha uma cama semi-nova, bem 
arrumada, mas nela nenhum dos vivos 
dormia. Esta era a cama preparada para 
a "mulher da noite" do malogrado.

 Era esta mulher invisível - da noite - 
que ajudava, diga-se feiticeiramente, o 
malogrado, para que nas minas da Áfri-
ca do Sul fosse respeitado e temido. Foi 
ela que, quando se fazia consultas tradi-
cionais para se saber como é que o cor-
po do finado devia ser sepultado, apare-
ceu encarnada no curandeiro a explicar 
tudo, e a exigir que depois do funeral o 
militar fosse conduzido ao quarto dela 
e lá passasse as noites. 

Isso aconteceu e não era bom. Apesar 
de estar todo cheio de susto por não sa-
ber o que lhe esperava naquela palhota 
sozinho - coitado do homem -, acabou 
apanhando sono, tendo sonhado a rela-
cionar-se sexualmente com uma mulher 
desconhecida. Este episódio aconteceu 
durante todas as cinco noites que ante-
cederam a cerimónia do oitavo dia.

 Isto é, de dia, o homem era usado 
pela família do malogrado para fa-
zer trabalhos de casa, incluindo a ida 
ao poço para a busca de água, lenha e 
poda de árvores. Nas noites, trabalha-
va sexualmente com uma mulher invi-
sível, dentre outros episódios menos 
confessáveis.

 Quando chegou a altura de ser dis-
pensado para se ir embora, o homem 
estava completamente destruído e psi-
cologicamente derrotado. Dentre várias 
exigências ao militar, foi-lhe recomen-
dado que devia preparar dinheiro cor-
respondente à compra de 20 cabeças de 
gado e levar para aquela casa. Caso não 

o fizesse, a inocente família dele tam-
bém iria arcar com as consequências.

 Sem nenhuma outra alternativa, o 
homem assumiu que ia envidar esforços 
a fim de cumprir com as recomenda-
ções. De seguida foi autorizado a ir-se 
embora, mas, na verdade, já estava car-
regado do xipoco da sua vítima.

 Aliás, ele foi também explicado pe-
los anciãos que, periodicamente, ou 
seja, uma vez ao ano, devia escalar a 
casa para fazer limpezas na campa.

 Feito isto, o alferes, que era natural 
de Tete, preferiu procurar formas de re-
gressar para sua terra natal, onde pre-
tendia receber tratamentos tradicionais 
face a tudo o que lhe tinha acontecido.  
Chegou à sua terra natal quatro dias 
depois.

 Ora, esta não foi a solução, porque, 
nos meses seguintes, ele adoeceu e já fa-
lava sozinho. Num espaço de apenas oito 
meses, viu dois dos seus irmãos morre-
rem de forma misteriosa, sem que tives-
sem adoecido. Ele também acabaria por 
morrer agredido por um boi - tudo era 
força do mau espírito daquele homem 
que ele matara.

 Tradicionalmente, e preocupados 
com o que ia acontecendo, os familiares 
do militar procuraram saber o que es-
tava acontecendo, apesar de que já des-
confiavam. Encontraram o espírito do 
homem morto, que impôs uma série de 
exigências para que eles ficassem mini-
mamente descansados. De entre as exi-
gências, queria que lhe fosse dadas três 
mulheres, uma cabana onde deviam co-
locar capulanas de curandeiro.

 Como deve perceber, estimado lei-
tor, a família do militar alferes acabou, 
também, sendo condenada ao sofrimen-
to por longo período, mesmo depois da 
morte do alferes assassino, para dizer 
que o africano ainda é caso de estudo.

 Assim, chegamos ao final desta his-
tória de vida que foi contada durante 
três edições consecutivas. Próxima se-
mana, voltamos com uma nova.
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eu! E se perdi a ética em algum momento como 
acham as pessoas, foi precisamente por aquilo a 
que fui sujeito. Mas há que saber que a reeduca-
ção me tornou rebelde, porque eu fiz primeira co-
munhão, comunhão solene, crisma. Afinal, o que 
é educar para as boas atitudes? São essas congre-
gações vocacionadas para o ensinamento de boas 
práticas e ética das pessoas que existem na nossa 
sociedade, daí que culpo o regime e guardo muitas 
mágoas que jamais me esquecerei, ou seja, talvez 
quando estiver mesmo debaixo da terra, porque aí 
já estarei inerte.   

DF - Quer dizer que não gosta do regime?
S.M: Realmente, não tenho muita simpatia 

pelo regime, rezo dia e noite para que se efectue 
a mudança do mesmo. Aliás, não só pelo ódio que 
tenho deles, mas julgo que eles também deviam 
sentir que serem vitalícios não é bom, e acredito 
que se tivessem um pouco de bom senso larga-
vam o poder, dando espaço a outros moçambica-
nos, porque há muitos capazes de governar e, para 
mim, são indivíduos que podem ser de consenso 
da maioria dos moçambicanos, e podem garantir 
uma governação verdadeiramente democrática.

DF - Quer dizer que os nossos dirigentes não 
são democráticos?

S.M: Os que estão no poder dificultam, embora 
entre eles haja o que podemos chamar de ideias 
diferentes, mas é muito difícil, eles não conseguem 
fazer, é preciso saber fazer democracia, o que é fa-
zer democracia? É saber aceitar a opinião do outro, 
há vezes que não usam essa opinião, aí se pensa 
que estão a fazer democracia. Mas quando alguém 
aparece com uma ideia positiva, o que acontece 
é que essa mesma ideia da oposição é usurpada 
em benefício do regime, aquele que lança a ideia 
é posto à parte, mas pegam e trabalham com ela 
sem nunca lhe dar razão. 

DF - Disse que guarda mágoas e reza para 
que haja mudanças, pode perdoar   essas pes-
soas do regime?

S.M: Continuo dizendo que guardo muitas 

“O regime prejudicou-me bastante” 
(3)

REEDUCAÇÃO MARCOU PROFUNDAMENTE SALIMO MOHAMED

Na terceira e última parte da entre-
vista que é republicada no con-
texto das celebrações dos 10 anos 
do Dossiers & Factos, Salimo Mo-

hamed, que diz ser um homem humilde, 
considera que se em algum momento per-
deu os seus valores a culpa é do regime da 
Frelimo, pelo qual diz sentir ódio. Em causa 
estão os maus tratos a que foi submetido 
nos campos de reeducação, para onde foi 
enviado após discutir “com um branco con-
fiado de Samora”. Garante que o regime ja-
mais terá o seu perdão, embora o conceda 
a certas figuras da Frelimo, como é o caso 
de Jacinto Veloso.

DF - A Base Aérea foi o seu último emprego?
S.M: Sim, foi. Talvez salientar que acabei sain-

do, porque entendi que estava novamente a di-
rigir-me à boca do jacaré ou do leão, então pedi 
reforma.

DF - Depois de regressar da reeducação e 
deixar a Força Aérea só viveu de música?

S.M: Sim, vivi e vivo até hoje!
DF - Diz-se que não é fácil viver de música 

em Moçambique…
S.M: De facto, é difícil viver de música, porque 

o músico encontra muitos obstáculos. Para o meu 
caso, encaro as coisas com alguma diferença, pois 
os meus concertos organizo sozinho, num interva-
lo de cinco a seis meses, com vista a garantir que 
os mesmos tenham corpo e sentido. Para além de 
os produtores pagarem mal aos músicos, há ou-
tra questão: o músico não é credibi-
lizado em Moçambique.

“Se sou confuso, atri-
buo culpa ao regime e à 
reeducação, que me 
tornaram rebelde”

DF - Muita 
gente, incluin-
do seus fãs, 
consideram-
-no confuso 
e compli-
cado. Sabe 
disso e 
assume?

S.M: Já 
ouvi muitas 
vezes, mas 
não assumo, 
porque são 
pessoas que mal 
me conhecem, os 
que me conhecem 
sabem que não sou 
nada do que se diz por aí, 
pelo contrário, eles é que me 

arranjam confusões e   colocam-me entre a espa-
da e a parede. Há vezes em que o próprio stress 
da sociedade me pode tornar um indivíduo de as-
pecto confuso. Por exemplo, estamos aqui senta-
dos e não há confusão, simplesmente há uma boa 
troca de palavras com uma pessoa normal, em-
bora sofrida, mas sei conter-me em todos os as-
pectos, sou civilizado, aprendi bastante no tempo 
colonial. A nossa educação era diferente da actual, 
porque eu fui educado pelas escolas-igreja. Posso 
dizer que num meio diferente, mas a minha moral 
acabou sendo derrubada pelo meio social a que a 
sociedade me sujeitou.        

DF - Diversas vezes resolveu problemas via 
pancadaria, esfaqueamento e aca-

bou sendo preso em outras 
cadeias fora de Bilibiza. 

Quer comentar?
S.M: Sim! É assim, 

quando sou ata-
cado, tenho que 

reagir, esse é o 
meu lema. E 
eu não ata-
co esponta-
neamente, 
apenas me 
defendo.

DF - A 
quem atri-
bui a culpa 
pela perda 

dos ensina-
mentos obti-

dos ao longo 
da infância na 

família e na Igreja?
S.M: Sabe, tenho 

saudades desses tempos, 
e há culpados. Se existem 

pretos civilizados, um deles sou 

Texto: Mudumela MacassaneD&F

Salimo Mohamed, músico

Se existem pretos civili-
zados, um deles sou eu! 

E se perdi a ética em algum 
momento como acham as 
pessoas, foi precisamente 
pelo que fui sujeito.
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mágoas e rezo muito mesmo para que eles saiam 
do poder. Apesar de ser fácil dizer que, pronto, 
perdoei!

 
O perdão a Jacinto Veloso

DF - Pode manifestar abertamente perdão a 
algumas pessoas?

S.M: Sim! Não posso ser duro demais nos meus 
sentimentos. Eu posso perdoar o João Carneiro 
Gonçalves, que tornou minha vida escura! Aliás, já 
o perdoei há muito tempo, simplesmente ele não 
sabe, porque nunca se atreveu a estar comigo. Ou-
tra pessoa é o general Jacinto Veloso, que também 
foi uma das pessoas que negou solucionar a minha 
questão, ignorando por completo atender à mi-
nha família, no caso concreto a minha esposa, que 
tentou várias vezes falar com ele no seu gabinete 
de trabalho, na Av. Julius Nyerere, numa altura em 
que acabava de ter a minha primeira filha. Consi-
dero essas pessoas como tendo contribuído para 
a pobreza a que meus filhos estão expostos hoje. É 
uma situação provocada pelo regime, e vou repetir, 
este regime prejudicou-me bastante, retardou-me, 
quando eu queria contribuir. Mesmo assim, com 
estes altos e baixos, consigo controlar-me e contri-
buir para esta sociedade, porque ela não tem cul-
pa, quem tem culpa é o regime. O povo, coitado, é 
manso como ovelhas, como costumo dizer, o nosso 
povo é pacato, não faz mal a ninguém. Talvez deixar 
um recado para os nossos dirigentes: enquanto não 
saem do poder, peço para não usarem o poder para 
agredir e violentar os moçambicanos, isto é muito 
importante. Devem usar o poder para educar, prin-
cipalmente agora que estamos independentes.

DF - Admirava Samora Machel?
S.M: Talvez o seu dinamismo, e o sentimento 

que ele tinha para com o povo é diferente do dos 
líderes que vieram depois.

DF- Chissano?
S.M: Não deixa de ser uma pessoa admirável … 

(risos), apesar de tudo, pois até um dado momento 
deu exemplo, que foi de deixar o poder e dar lugar 
a outros!

DF- Armando Guebuza?
S.M: EHEI! Acho que com esse senhor a gente 

não se entende, mas eu não tenho problemas com 
ele, aquilo que lhe digo é para ajudar, e tenho dito 
sempre que o músico serve para ajudar os políti-
cos. Essa classe deve saber aproximar-se aos músi-
cos, saber qual é a ideia deles!

DF - Acha que há aproximação entre o actual 
presidente e a vossa classe?

S.M: Não!

“Sou empobrecido porque não simpatizam 
comigo”

DF - Salimo considera-se rico, pobre ou de 
classe média?

S.M: Eu não sou pobre, sou empobrecido, por-
que não simpatizam comigo, eu tenho ideias, te-
nho muita coisa que poderia fazer e já perdi muitos 
projectos por aí fora, a que inclusive algumas figu-
ras da Frelimo tiveram acesso e prometeram finan-
ciar, caso eu fizesse campanha para o partido. Falo 
de Hélder Muteia e Octávio Muthemba, são alguns 
exemplos. Predispus-me e fiz a campanha, apesar 
de saber que não pertenço ao regime, mas a ideia 
era tentar aproximar-me ao regime, para ver se isso 
serviria de lição para eles, porque, afinal de contas, 
este indivíduo não tem nada contra. 

DF- Admira algum político nacional?

S.M: Por pouco admirei Samora Machel, pe-
las suas intenções, porque eram boas, defendia 
o povo. Actualmente, há um político que admiro 
tanto pelas suas ideias, que são muito boas, o Da-
viz Simango. Para mim, ele é promissor.

DF- A quem detesta politicamente?
S.M: Quase todos que possamos ter aqui, me-

nos Daviz Simango, they don't have juventude, 
(risos).

DF- Últimas considerações?
S.M: Dói lembrar o passado! Contudo, agrade-

cia que, de facto, fizesse chegar esta mensagem 

Mohamed diz que Samora Machel tinha boas intenções

aos nossos compatriotas. Que, afinal de contas, 
Salimo não é aquela pessoa confusa e chata, Sali-
mo é apenas uma pessoa sofrida. Faço tudo para 
me defender e poder sobreviver, e quero pedir 
que pelo menos não me proíbam de fazer esta 
parte. Gostaria que realmente ninguém me pu-
sesse obstáculos, aquele que me puder ajudar, 
aceitando meus projectos, que o faça sem receios, 
porque já perdi muitos. Quero que as pessoas se 
sintam à vontade comigo, porque não sou cha-
to, confuso nem agitador, sou uma pessoa muito 
humilde.

Eu não sou pobre, sou em-
pobrecido porque não sim-

patizam comigo, eu tenho ideias, 
tenho muita coisa que poderia 
fazer e já perdi muitos projectos 
por aí fora, a que inclusive algu-
mas figuras da FRELIMO tiveram 
acesso e prometeram financiar
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"O contribuinte que efec-
tuar o pagamento integral 

das contribuições beneficia-
-se do perdão total de multas e 
redução de juros de mora em 
98%"

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

A informação foi avançada recentemente, no âm-
bito da divulgação do Decreto 29/2021 de 12 de Maio, 
sobre o perdão de multas e redução de juros de mora, 
evento que teve lugar no distrito de Boane, província 
de Maputo.

De acordo com o delegado provincial do INSS, Pau-
lo Brito, para atingir a meta, a instituição irá continuar 
a disseminar mensagens de adesão ao Sistema de Se-
gurança Social, por meio de palestras nos bairros, mer-
cados, e outros locais de maior aglomerado. 

Para Brito, o decreto ora apresentado tem como 
objectivo a concessão do perdão de multas e redução 
de juros de mora do contribuinte do Sistema de Segu-
rança Social Obrigatória, no âmbito da mitigação dos 
efeitos da pandemia da Covid-19.

Dados avançados por Brito indicam que o perdão 
de multas e redução de juros de mora a que se refere 
o novo decreto é concedido sob a condição de o con-
tribuinte proceder ao pagamento integral das contri-
buições em dívida que deram origem à aplicação de 
multa e juros de mora.

Por outro lado, o contribuinte que efectuar o paga-
mento integral das contribuições beneficia do perdão 
total de multas e redução de juros de mora em 98%. 
Além disso, explica Brito, o contribuinte pode reque-
rer o pagamento das contribuições em prestações e 
beneficiar-se do perdão total de multas e redução de 
juros de mora em 75%.

Em caso de incumprimento do pagamento inte-
gral, será aplicável o regime de pagamento da dívida 
em prestações, nos termos gerais de direito.

Perspectivas para 2022

 O INSS ao nível da província de Maputo tem como 
perspectivas para 2022 continuar com as acções de 
sensibilização, uma vez que o prazo da implementa-
ção do Decreto n.º 29/2021 de 12 de Maio vai até ao 
mês de Maio.

Além disso, pretende incrementar as acções de 
sensibilização e cobranças extra-judiciais, sensibilizar 
os contribuintes que manifestaram o desejo de aderir 
ao decreto para o cumprimento dos prazos de paga-
mento, intensificar as campanhas de cobrança da dí-
vida e de contribuições, intensificar a divulgação nos 
órgãos de comunicação social e nos locais de maior 
aglomeração, tais como mercados, feiras, entre outros 
locais.

Meta satisfatória em 2021

Informações tornadas públicas pela delegação do 
INSS ao nível da província de Maputo mostram que, 
até 31 de Dezembro de 2021, foi cobrado o montante 
236.970.365,80 MT (duzentos e trinta e seis milhões, 
novecentos e setenta mil, trezentos e sessenta e cin-
co meticais e oitenta centavos), o que corresponde a 
95.7% dos 247.662.618,69 Mts (duzentos e quarenta e 

INSS prevê arrecadar 123 milhões de 
meticais

O Instituto Nacional de Segu-
ranças Social (INSS) preten-
de atingir 123. 631. 309 mi-
lhões de meticais em 2022. 

O valor será cobrado aos contribuin-
tes.

 INSS quer perdoar multas e reduzir juros

Texto: Quelto JaneiroD&F

sete milhões, seiscentos e sessenta e dois, seiscentos 
e 18 meticais e sessenta e nove centavos) planifica-
dos como meta. O montante cobrado corresponde a 
3.693 contribuintes e 18.966 trabalhadores.

Apesar dos ganhos, a instituição aponta dificulda-
des ligadas à localização de contribuintes, por falta 
de fixação de reclames de identificação dos estabele-
cimentos, bem como a falta de comunicação de mu-
dança de domicílio.

 Farmácias aderem à Segurança Social

Por sua vez, o sector farmacêutico manifestou inte-
resse em continuar a aderir à Segurança Social Obriga-
tória com vista a garantir o futuro dos colaboradores. 
Todavia, pediu que o decreto seja prorrogado, para 
que tenha a oportunidade de melhor se organizar. A 
posição foi manifestada por Vladimir Omar, represen-
tante da Farmácia Alfa e Ômega.
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Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

“Moçambique é um projecto falhado”

O presidente do PIMO, Yaqub Sibin-
dy, critica a forma como o proces-
so da democracia ocorre no país. 
Considera que se trata de uma 

democracia “camuflada”, onde tudo gira 
em torno de um partido, que é a Frelimo. 
Sibindy diz ainda que Moçambique é um 
projecto falhado que deve ser refeito, pois 
conseguiu conquistar a independência po-
lítica, mas esqueceu-se da independência 
económica, o que faz com que surja uma 
burguesia capitalista que “abocanha” tudo 
para ela.

Na edição desta semana, o Dossiers & Factos traz 
uma figura incontornável quando se fala de oposi-
ção política no país. Trata-se do presidente do PIMO, 
Yaqub Sibindy, que faz uma espécie de radiografia 
da vida política do país. 

Para fazer uma contextualização e um parale-
lismo com o que está a acontecer actualmente, o 
político começou por recuar no tempo: “o país que 
temos é um projecto, e digo isso porque sou comba-
tente da Luta da Libertação Nacional, pelo que teste-
munhei o que aconteceu, de tal forma que conheço 

ACUSA YAQUB SIBINDY

o projecto. E, fazendo uma radiografia profunda, o 
país é um projecto que foi concebido dentro da Luta 
de Libertação Nacional, e a fase da luta era dividida 
em duas etapas. A primeira seria a Independência de 

Moçambique. Depois de termos o Estado na mão, 
iríamos para a segunda fase, que é a económica”. 

De acordo com Sibindy, a independência econó-
mica não aconteceu, pois os que estão à frente dos 
destinos do país faliram o Estado moçambicano. O 
político defende, ainda assim, que não se deve dei-
tar a toalha ao chão.

 “Ainda é possível, porque Moçambique constitui 
um espólio da guerra anticolonial que arrancámos. 
Não pode ser um partido único a definir o destino 
de um país, como a força do Estado e da sociedade, 
tal como o faz a Frelimo, usando a capa da demo-
cracia”, acusou o interlocutor do Dossiers & Factos, 
sublinhando ainda que “podemos dizer que Moçam-
bique é um país democrático, porque está a cumprir 
as eleições e o calendário eleitoral. Mas, até hoje, a 
máquina que lidera é monopartidária”.

 
“Estado democrático moçambicano é uma 

mentira” 

No entender de Sibindy, os moçambicanos não 
são cidadãos perante os que dirigem o país, e, nes-
tas condições, o país não pode andar. Por isso, en-
tende que precisamos de redesenhar Moçambique, 
porque estamos a reboque de um partido que dita 
regras por ter trazido a independência. 

“A Frelimo tem que ser dissolvida, porque há 
multiplicação de erros escondidos por detrás do Es-
tado de direito democrático. Este Estado de direito 
democrático que funciona em Moçambique é uma 
mentira e o povo já está a ver”, disse Sibindy, que 
sente pena de cidadãos como Adriano Nuvunga, Fá-
tima Mimbire, Manuel de Araújo, entre outros que 
pressionam para que a Frelimo mude de comporta-
mento. Garante que este partido não vai mudar, pois 
está viciado.

 “O espírito de querer ficar rico superou o espíri-
to de servir ao povo. Então, a Frelimo que nós trou-
xemos do mato tinha sempre o propósito de servir Presidente do PIMO acusa a Frelimo de manipular a democracia

• “O que está a desestabilizar Moçambique é a hipocrisia política”

“Parece que agora vem 
o clube de Feliciano Gun-

dana, com Pacheco, e vai di-
zer: ‘o gás de Buzi é meu’. 
Por isso, é caso para dizer 
que se trata de um “xitique 
de poder”.
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ao povo, mas esqueceu-se e engrenou no roubo, 
pondo em causa a estabilidade da nação”. Para Si-
bindy, é preciso questionar a origem dos mais ricos, 
tendo em mente que de onde viemos “não havia 
burgueses”.

 “98% do gás é para os estrangeiros e 2% é para 
o Estado. Não faz sentido. O colono que partiu sabia 
que Moçambique tinha gás, mas nunca tinha che-
gado ao ponto de explorar”, sustentou, salientando 
que o que está a desestabilizar Moçambique é a hi-
pocrisia política perante um povo adormecido.

  Debruçando-se sobre o papel dos partidos da 
oposição para inverter o curso que a democracia 
está supostamente a tomar, o presidente do PIMO 
expressou-se nos seguintes termos: “Deixa-me criti-
car primeiro os partidos da oposição, dos quais tam-
bém faço parte. Penso que a agenda da democracia 
trazida pela Renamo contra a vontade da Frelimo 
contém um erro do antigo e falecido presidente 
Dhlakama, que consistiu em não trazer um projecto 
de governação, pensando ‘deixa-me ganhar, e quan-
do chegar lá, faço as coisas’. Isso foi muito aproveita-
do pelos maquiavélicos da Frelimo”.

Para sustentar a sua forma de pensar, Sibindy 
lembrou que a Renamo “entrou em cinco autarquias, 
mas voltou a perdê-las, e até hoje não tem políticas 
de urbanização diferentes das da Frelimo”.

Na percepção deste político, os partidos da opo-
sição devem fazer como o PIMO tem feito, ou seja, 
desenhar programas de governação, mesmo com os 
ministérios que não estão a funcionar. Lembra, aliás, 
que foi ele quem idealizou os ministérios da Terra, 
das Águas e o projecto Sustenta, que, segundo diz, 
foram plagiados pela Frelimo e pelo seu governo.

 Entretanto, salienta que quer encorajar os parti-
dos da oposição a sentarem-se e organizar um pro-
jecto em que o cidadão sinta que a terra e a inde-
pendência lhes pertencem.

 Afirma, desde já, que irá concorrer nas próximas 
eleições presidenciais, e a meta é a Ponta Vermelha, 
pois “temos que sair da democracia de gestão de 
conflitos, que foi de 1992 até cá. Porque os conflitos 
já não fazem parte do eleitor actual”. 

Para o interlocutor do Dossiers & Factos, os po-
líticos têm que saber submeter-se à vontade e di-
nâmica da sociedade, parar com a democracia de 
gestão de conflitos, porque o povo não quer ouvir 
isso. O povo, defende, quer saber da “democracia 
de desenvolvimento sustentável, onde os autores 

Sibindy defende uma democracia de desenvolvimento e não de gestão de conflitos

Sibindy diz que há um xitique de poder na Frelimo

são os partidos, e cuja marca está na agenda da 
governação.

  
“Até ladrões têm assento na Frelimo”

 
Num outro desenvolvimento, e comentando 

sobre as mexidas feitas recentemente no Governo 
pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, o presi-
dente do PIMO é da opinião que “estamos peran-
te uma agenda que não foi definida por ninguém, 
além da correria de ficar rico. Razão pela qual até 
ladrões têm assento na Frelimo, assim como os tra-
ficantes, porque a agenda é a consolidação da bur-
guesia capitalista, alimentada por fontes selvagens. 
E é o que está por detrás da nova remodelação do 
Governo feita pelo Presidente”.

  De acordo com Sibindy, “ninguém pergunta 
quais eram as metas dos ministros trocados e qual 
é a dos nomeados, porque o povo é dorminhoco e 
não tem o espírito de pertença, de dizer que o país 
é nosso. O povo ainda não tem o espírito de ques-
tionar quem governa”. 

“A mudança de Maleiane para o cargo que era 
de Carlos Agostinho do Rosário não significa que 
vai fazer melhor do que o seu antecessor. A gover-
nação em Moçambique não está para o povo, mas 
é um plano para se criar duas classes (a grande e 
pequena burguesia), uma forma de saquear o Es-
tado para alimentar essas empresas privadas, para 
amanhã esses fulanos ricos serem os senadores do 
sistema político moçambicano”. 

Para Sibindy, a Frelimo é uma “federação de inte-
resses”, composta por vários clubes, como o caso de 
Chissano, Chipande, Guebuza e Nyusi. A estes, pode 
se juntar outro: “parece que agora vem o clube de 
Feliciano Gundana, com Pacheco, e vai dizer: ‘o gás 
de Buzi é meu’. Por isso, é um caso para dizer que se 
trata de um “xitique de poder”.
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António Guterres felicita Moçambique

O secretário-geral da Orga-
nização das Nações Uni-
das, António Guterres, fe-
licitou Moçambique por 

ter alcançado a paridade de género 
no Conselho de Ministros. Guterres 
replicou o gesto do seu enviado es-
pecial e presidente do grupo de con-
tacto, Mirko Manzoni.

A nomeação de Josefina Mpelo para o 
cargo de ministra dos Combatentes ge-
rou alguma controvérsia no seio da opi-
nião pública, com muitos a considerarem 
que a nova governante não tem o perfil 
adequado para dirigir um pelouro tão 
sensível. Mas, por outro lado, levou a que 
Moçambique alcançasse um registo his-
tórico: a paridade de género no executivo.

Mpelo juntou-se a Verónica Nataniel 
Macamo Dlovo (Negócios Estrangeiros 
e Cooperação), Arsénia Felicidade Félix 
Massingue (Interior), Ana Comoana (Ad-
ministração Estatal), Margarida Adamu-
gy Talapa (Trabalho e Segurança Social), 
Lídia de Fátima da Graça Cardoso (Mar, 
Águas Interiores e Pescas),Helena Mateus 
Kida (Justiça), Nyeleti Brooke Mondlane 
(Género, Criança e Acção Social), Carme-
lita Rita Namashulua (Educação e De-
senvolvimento Humano), Ivete Maibasse 
(Terra e Ambiente) e Eldevina Materula 
(Cultura e Turismo).

As mulheres igualam assim aos ho-
mens, designadamente: Adriano Maleia-

António Guterres, secretário-geral da ONU

Nyusi alcança um feito histórico

Mirko Manzoni, enviado especial de António Guterres a Moçambique

PELA PARIDADE DE GÉNERO NO GOVERNO

ne (primeiro-ministro), Cristóvão Artur 
Chume (Defesa), Ernesto Max Elias Tonela 
(Economia e Finan-
ças), Celso Ismael 
Correia (Agricul-
tura e Desenvolvi-
mento Rural), Con-
stantino Alberto 
Bacela (Presidên-
cia para Assuntos 
da Casa Civil), Car-
los Joaquim Zaca-
rias (Recursos Mi-
nerais e Energia), 
Armindo Daniel 
Tiago (Saúde), Sil-
vino Augusto José 
Moreno (Indústria 

e Comércio), 
Janfar Abdulai 
( Transp or tes 
e Comunica-
ções), Daniel Daniel Nivagara (Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior) e Carlos 
Alberto Fortes Mesquita (Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos Hídricos).

Além de Guterres, para quem só 
com a participação da mulher se 
pode alcançar um futuro melhor, Mi-
rko Manzoni, seu enviado pessoal a 
Moçambique, também congratulou o 
país.

“Ao alcançar a paridade de género 
entre ministros de Estado, Moçambi-
que está a liderar pelo exemplo em 
como construir uma sociedade mais 
pacífica, inclusiva e resiliente”, assina-

lou o responsável, em mensagem publi-
cada nas redes sociais.

De acordo com as Nações Unidas, Mo-
çambique junta-se assim a um grupo 
restrito de 14 países que alcançou a pari-
dade de género no governo. Em África, é 
apenas o terceiro país a fazê-lo.

A coordenadora residente das Nações 
Unidas e coordenadora humanitária para 
Moçambique também não quis ficar de 
fora, e assinalou que “as Nações Unidas 
estão empenhadas em trabalhar em con-
junto com as instituições nacionais e to-
das as partes da sociedade moçambicana 
para alavancar a conquista histórica da 
paridade de género a todos os níveis”, 
declarou Myrta Kaulad.

NACIONAL
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Calisto Cossa exige celeridade na busca 
de soluções

CMCM entrega DUAT's em Matlemele

EM GOVERNAÇÃO ABERTA NA MATOLA

6° DIA DE GOVERNAÇÃO ABERTA NA MATOLA

O Presidente do Conselho Munici-
pal da Cidade da Matola, Calis-
to Cossa, fez essas exigências aos 
funcionários do Municipio, nesta 

terça-feira, 22 de Março de 2022, durante a 
visita de trabalho que realizou ao Bairro Ma-
tola C, Posto Administrativo Municipal da 
Matola Sede, actividade que se enquadra na 
Governação Aberta que vêm realizando.

O Presidente do Conselho Munici-
pal da Cidade da Matola, Calisto 
Cossa procedeu  a entrega de Tí-
tulos de Direito de Uso e Aprovei-

tamento de Terra,  aos munícipes residentes 
no Bairro Matlemele, no âmbito da Governa-
ção  Aberta que está a levar aos 42 bairros.

Constatou haver alguns casos de cidadãos que es-
tão há tempo sem seus processos finalizados, por con-
ta da morosidade processual, algo que mancha todo o 
funcionamento da Administração Municipal. 

"A brevidade e o comprometimento na tramita-
ção dos processos, garantem confiança e aproximação  
destes"; explicou o edil da Matola

A proliferação de mercearias em algumas residên-
cias, a iluminação pública, a recolha de resíduos só-
lidos, o abandono de bancas no mercado, o encurta-
mento de rotas, foram as preocupações apresentadas 
pelos moradores da Matola C.

Em resposta à algumas preocupações, *Calisto 
Cossa,* voltou a entregar hoje, Titulos de Direito e 
Aproveitamento de Terra, solicitou a eletrecidade de 
Moçambique, que de imediato  resolveu o problema 

Nesta segunda-feira, 21 de Março de 2022, o edil da Ma-
tola, instalou seu Gabinete de trabalho na rotunda da circular, 
que dá acesso ao bairro,  auscultou e interagiu com os muní-
cipes residentes no Bairro Matlemele, Posto Administrativo 
Municipal da Machava.

Dentre várias  questões apresentadas pelos moradores 
daquele bairro, a iluminação pública, a recolha de resíduos 
sólidos, criminalidade e o melhoramento das vias de acesso, 
foram os temas dominantes do dia. 

Em relação às preocupações, Calisto Cossa, interagiu com 
a Eletricidade de Moçambique no sentido de esta dar resposta 
para transmitir à população sobre o processo de eletrificação 
para o bairro.

"  As vias de acesso precisam de melhoramento, através 
do nivelamento e terraplenagem para facilitar a transitabilida-
de . Felizmente os transportadores e munícipes concordaram 
com essa solução, porque têm  a consciência de que o muni-
cípio não terá capacidade de financiar de imediato, de asfaltar  
ou pavimentar todas as vias, dependendo da planificação e 
sobretudo da disponibilidade financeira"; explicou Cossa.

das luminárias em algumas ruas do bairro.
" Chamamos as Vereações respectivas para respon-

der o porquê do surgimento de mercearias nas residên-
cias e como está ser feito o licenciamento. Este é um 
trabalho que deve ser feito com o BAÚ, ( Balcão de aten-
dimento único Único) de forma a evitar que as pessoas 
abandonem os mercados e tomem as residências como 
mercearias" disse Cossa.

Num outro desenvolvimento,  o responsável máxi-

Por sua vez, os moradores, inalteceram a iniciativa mu-
nicipal, e disseram, sentir-se  parte integrante do processo 
governativo.

mo pela autarquia da Matola, exigiu o parqueamento 
imediato dos "chapas", que circulam sem licenças, sem 
inspeção e sem seguros, pois o município da Matola é 
pela segurança dos transportadores. 

Estiveram presentes na paragem "João Mateus", para 
falar com Presidente do Conselho Municipal, muní-
cipes,   Associação doTransportadores, Comissão dos 
Mercados, Chefes dos Quarteirões, agentes econômicos 
e Associação de taxistas e "Tchopelas". CMCM

A Governação Aberta, prossegue amanhã, 22 de Março de 
2022, no Bairro Matola C, Posto Administrativo Municipal da 
Matola Sede. CMCM

Abertura de Cossa aproxima-lhe aos munícipes

 Conselho Municipal mais próximos dos cidadãos

Texto: Dossiers & FactosD&F

Texto: Dossiers & FactosD&F

MAPUTO PROVÍNCIA
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ARC não pode comentar processos em 
curso
A concorrência livre é um dos pres-

supostos da economia de merca-
do, e para garantir a observân-
cia deste princípio, e não só, foi 

criada a Autoridade Reguladora da Con-
corrência (ARC), uma entidade que difere 
dos demais reguladores pelo facto de ser 
transversal a todos os sectores económi-
cos. Com efeito, a ARC celebra protocolos 
bilaterais e multilaterais com entidades 
sectoriais, conforme dispõe o número 1 do 
artigo 11 do estatuto orgânico da institui-
ção. Só que a ARC está proibida de comen-
tar processos antes de chegarem ao fim.

Com a missão de assegurar a aplicação das regras de 
promoção e defesa da concorrência nos sectores priva-
do e público em Moçambique, foi criada, em 2013, a ARC, 
embora só em 2020 tenham sido garantidas as condi-
ções para o seu funcionamento, com a aprovação de um 
conjunto de instrumentos legais, incluindo a Resolução 
n.º 01/2021, que aprova o Regulamento do Formulário da 
Notificação de Empresas, entre outras entidades.

A ARC é uma entidade de âmbito nacional, tal como 
as outras, mas o seu carácter transversal a diferencia das 
reguladoras sectoriais, - Autoridade Nacional de Educa-
ção Profissional; Instituto Ferro-Portuário de Moçambi-
que; Instituto de Transporte Marítimo; entre outras - com 
as quais trabalha em estreita articulação.

De resto, os reguladores sectoriais desempenham 
um papel muito importante na vida ARC, na medida em 
que são obrigados a contribuir com 5% das suas receitas 
consignadas, conforme fez saber, na edição passada, o 
Presidente do Conselho de Administração da ARC, Ia-

A ARC é independente e isenta

Iacumba Aiuba, PCA da ARC

APESAR DE TODOS OS PODERES

cumba Aiuba.
Também importante é o con-

tributo das empresas ou entidades 
destinatárias da ARC. De resto, o Es-
tatuto Orgânico da ARC, criado ao 
abrigo do disposto no artigo 9 da 
Lei n.º 10/2013, de 11 de Abril (Lei da 
Concorrência), classifica a colabora-
ção das demais empresas/entida-
des com a ARC como um “dever”.

“Os representantes legais das 
empresas ou outras entidades 
destinatárias da actividade da ARC 
e as pessoas que colaboram com 
aquelas estão obrigadas a prestar 
toda a colaboração que lhes seja 
solicitada pela ARC, para o efecti-
vo desempenho das suas funções”, 
determina o artigo 12.º do Estatuto 
Orgânico da ARC.

Proibida de comentar processos 
em curso

Sobre a ARC recai o “dever de 
reserva”, que estabelece que “os funcionários e agen-
tes do Estado da ARC não devem fazer declarações ou 
comentários sobre processos em curso ou questões 
concretas relativas à interpretação, e aplicação da Lei 
da Concorrência a empresas ou grupo de empresas, pú-
blicas ou privadas, salvo para a defesa da honra ou para 
assegurar a realização de outro interesse legítimo”, diz o 
número 1 do artigo 10.º.

Por sua vez, o número 2 do mesmo artigo refere que 
as declarações ou comentários referentes a processos já 
concluídos não são abrangidas pelo dever de reserva, 
“desde que visem apenas informações já publicadas e 
que consubstanciem a posição oficial da ARC”. É igual-
mente isenta desse dever na prestação de informações 

que visem assegurar a realização 
de um direito e interesse legíti-
mo, nomeadamente o do acesso à 
informação.

Na sua actuação, a ARC tam-
bém tem de respeitar os deveres 
de fundamentação e informação, 
previstos nos artigos 8 e 9, respec-
tivamente. O primeiro estabelece 
que a ARC deve fundamentar as 
suas decisões, indicando a base 
jurídico-legal, e apreciar os factos 
juridicamente relevantes para a de-
monstração da existência ou não 
da infracção.

Já o segundo determina, na 
alínea b), que a ARC tem o dever 
de publicar no seu portal, nomea-
damente na área de acesso pú-
blico, “informação que considere 
pertinente qualificada e relevante, 
nomeadamente a legislação da 
concorrência, bem como as respec-
tivas actualizações, relatórios sobre 
o acompanhamento do mercado, 
estudos económicos, memoran-
dos e dissertações que tenham 
por objecto matérias de mercado e 
concorrência”. 
Um instrumento para melhorar 

o ambiente de negócios

As acções da ARC enquadram-se na prioridade II do 
Programa Quinquenal do Governo (PQG 2020-2024), que 
consiste em “impulsionar o crescimento económico, a 
produtividade e a geração de emprego”, concretamente 
no seu objectivo estratégico II, nomeadamente “melho-
rar o ambiente de negócios no país”.

Para o alcance destes objectivos, e de todos os ou-
tros, a entidade é revestida de uma série de poderes, 
que se encontram plasmados no artigo 6º do respectivo 
estatuto orgânico. Entre os poderes, são de destacar os 
seguintes:

Apoiar o Governo no aperfeiçoamento das regras e 
práticas sobre a concorrência; estudar as melhores me-
didas ou as que se reputem necessárias para melhorar a 
legislação que regula a concorrência;

Aprovar ou propor a aprovação de regulamentos, 
instruções e outras normas, nos termos legalmente pre-
vistos; emitir recomendações e directivas em matéria de 
defesa da concorrência; propor e homologar códigos 
de conduta e manuais de boas práticas de empresas 
ou associações de empresas; promover o exercício da 
sã concorrência; e instruir e decidir instrumentos admi-
nistrativos relativos à compatibilidade de acordos ou 
categorias de acordos entre empresas com as regras da 
concorrência.

 Os poderes da ARC não a isentam, no entanto, do 
escrutínio dos cidadãos, sendo, por isso mesmo, obri-
gada a prestar informações. Estabelece o número 2 do 
artigo 29.º do Regulamento da Lei da Concorrência que 
“A Autoridade Reguladora da Concorrência tem o de-
ver de publicar na sua página electrónica a versão não 
confidencial das decisões, devendo referir-se aos casos 
em que as mesmas estejam pendentes de recurso”. Já 
o número 3 do mesmo artigo determina que “A Autori-
dade Reguladora da Concorrência deve ainda publicar 
na sua página electrónica decisões judiciais de recursos 
instaurados”.

 De modo particular, O Conselho de Administração da 
ARC elabora anualmente o relatório de actividades e de 
exercício dos seus poderes e competências, bem como 
o balanço e contas, e submete ao Governo, através do 
ministro que superintende a área da Indústria e Comér-
cio, que, por sua vez, os envia à Assembleia da República.
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O evento, por sinal bastante concorrido, foi marca-
do por um ambiente de muita festa e animação, tendo 
superado as expectativas, sobretudo quando compara-
do com as últimas edições.

Porque Moçambique e o mundo ainda vivem mo-
mentos difíceis por conta dos efeitos da Covid-19, 
nesta IV Edição do Carnaval Municipal de Máscaras, 
foi limitado o número de grupos concorrentes, tendo 
sido inscritos apenas 21 grupos, divididos em dife-
rentes categorias, nomeadamente escolas, mercados, 
bairros e singulares interessados.

Entretanto, os participantes avaliam positivamente 
o evento. Segundo eles, desde o processo de inscrição 
até à selecção dos grupos vencedores, não houve ne-
nhuma injustiça, os membros do júri atribuíram as 
notas de acordo com o desempenho de cada grupo.

Joaquim Zavale é representante de um dos grupos 
concorrentes. Ele e seus amigos decidiram pautar por 
uma indumentária diferente, vestiram-se de pele de 
animais, porque, segundo eles, o grupo inspira-se no 
há muito falecido imperador de Gaza, Ngungunhane. 
Para eles, o evento foi uma oportunidade para expres-
sar seus sentimentos através da arte.

“Podíamos ter vestido outro tipo de disfarce, mas 
preferimos usar pele de animais, como algo que dig-

Carnaval de Quissico supera expectativas

A vila autárquica de Quissico, na 
província de Inhambane, acolheu, 
nos dias 25 e 26 de Março (sexta-
-feira e sábado), a IV Edição do 

Carnaval Municipal de Máscaras. Trata-se de 
um evento que contou com a participação de 
diversos grupos culturais e tinha por objec-
tivo contribuir para a promoção do turismo 
cultural e preservação da unidade e paz entre 
os moçambicanos.

As vestes “roubaram” a atenção dos mirones

O evento serviu também para promover intercâmbio entre os músicos

APESAR DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA COVID-19

Texto: Anastácio Chirrute, 
Inhambane

D&F

nifica a nossa cultura, faz-nos viajar ao passado e re-
cordarmos como os nossos antepassados se vestiam. 
O exemplo mais prático é do Ngungunhane e outros. 
Podemos não ter ganhado o prémio, mas o simples 
facto de termos conseguido participar já nos motiva a 
concorrer sempre”.

A IV Edição do Carnaval das Máscaras movimen-
tou mais de duas mil pessoas oriundas de diferentes 
cantos da província de Inhambane.

De acordo com Abílio Paulo, edil do  C o n s e -
lho Autárquico de Quissico, o objectivo deste tipo de 
eventos é promover o turismo cultural e preservar a 
paz e unidade entre os moçambicanos. “É mesmo para 
exaltarmos a cultura moçambicana e em particular a 
cultura ‘chopi’, é momento para os munícipes também 
se sentirem donos deste município”, declarou.

A equipa de organização desempenhou um papel 
fundamental durante os dois dias do carnaval, criando 
condições com vista a permitir que o público afluís-
se, sem, no entanto, violar as regras emanadas pelo 
Ministério da Saúde, mas também ajudou os grupos 
concorrentes a se prevenirem contra possíveis lesões 
ou distúrbios.

Por estes e outros motivos, o Conselho Municipal 
pretende continuar a promover este tipo de iniciativas.

“Foi, de facto, uma lindíssima festa, tivemos um 
repertório rico e diversificado. Para este ano, houve 
preocupação de os grupos inscreverem-se para um in-
tercâmbio cultural, e os mesmos grupos trabalharam 
arduamente a fim de transmitir alegria aos corações do 
povo daqui de Zavala”.

A premiação deste ano foi muito diferente compa-
rativamente a dos anos anteriores. Por cada categoria, 
apenas foram premiados os grupos que atingiram o 
pódio, ou seja, do primeiro ao terceiro classificado, 
sendo que os restantes grupos levaram o prémio de 
participação.

Durante os dois dias do carnaval municipal, o am-
biente foi abrilhantado por luz e uma boa música, com 
os músicos, entre locais e nacionais, a desfilarem a sua 
classe. O evento comportou ainda uma feira de arte-
sanato, gastronomia, exposições de arte, entre outras 
actividades.

De recordar que, em Agosto próximo, o Conselho 
Autárquico de Quissico vai promover o Festival da 
Timbila, reconhecido pela UNESCO como patrimó-
nio imaterial da humanidade.
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Esmeraldo Mucache foi eleito há pouco tem-
po para o cargo de presidente desta agremiação 
desportiva, com 890 pontos, contra 445 de Vi-
torino Manjate. Mas, na prática, Mucache está 
há mais tempo na APFM, uma vez que era vice-
-presidente no elenco anterior. Por isso mesmo, 
é profundo conhecedor das dificuldades, que, na 
sua opinião, não foram provocadas pelos gesto-
res, mas sim pela pandemia da Covid-19.

 “Entramos e novas medidas foram tomadas 
ao nível do Governo e passamos a ter actividades 
desportivas e, consequentemente, começamos a 
competir. Por isso, tivemos que nos reinventar 
para esta nova realidade, depois de dois anos 
de paragem, e estamos a conseguir correr nesta 
nova forma de ser e estar”. 

O novo normal impôs uma série de mudan-
ças na organização das competições desportivas, 
condicionando as mesmas à realização de testes, 
entre outras medidas. Ainda assim, conseguiu 
pôr em marcha algumas actividades constantes 
do plano elaborado em coordenação com a Fe-
deração Moçambicana de Futebol (FMF).

“Devo sublinhar que se não formos a única, 
somos das poucas províncias que tiveram o tor-
neio de abertura, que foi bastante competitivo, 
apesar de termos começado tarde, por conta das 
imposições colocadas pela pandemia da Co-
vid-19”, vangloriou-se o presidente.

 
Campeonato provincial com 13 equipas
 
 Neste momento, a província está a movimen-

tar o campeonato provincial, que inicialmente 
contava com 14 equipas, mas uma desistência 
de última hora por parte do Clube de Marracue-
ne reduziu o número de contendores para 13. O 
clube desistente foi sancionado pelo conselho de 
disciplina, garante Mucache.

  Num outro desenvolvimento, falou dos ár-
bitros, a quem a APFM prometeu pagar os seus 
subsídios com base nas receitas colectadas pela 
agremiação. Embora esteja a honrar o compro-
misso, o timoneiro da APFM reconhece que o 
dinheiro não tem sido alocado em tempo útil.

  De resto, face às dificuldades financeiras, 
Esmeraldo Mucache considera-se “ousado” por 

Mucache procura parceiros para fortalecer 
musculatura financeira

O presidente da Associação Pro-
vincial de Futebol de Maputo 
(APFM), Esmeraldo Mucache, 
diz que a “saúde” financeira 

da instituição que dirige não está boa. Por 
isso, o elenco tem se desdobrado na busca 
de parceiros financeiros para permitir que 
as actividades programadas avancem sem 
sobressaltos.

Esmeraldo Mucache, presidente da APFM

FUTEBOL NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana
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organizar competições. “Devo sublinhar que sig-
nificou da nossa parte maior ousadia, porque era 
possível termos alguma timidez, pois temos or-
çamentos que ainda não foram aprovados, pelo 
que podíamos ter ficado escondidos nisso”.

 
Lei do Desporto não obriga a inscrições das 

equipas na APFM
 
Abordamos também situações de equipas que 

fazem parte da província de Maputo, mas estão 
inscritas na cidade de Maputo, como é o caso 
do actual campeão nacional, a Associação Black 
Bulls (ABB).

    Para o presidente, este fenómeno encontra 
explicação na história, dado que a própria APFM 
esteve na cidade de Maputo, e com o tempo foi 
destrinchada para a província. Mas há também 
uma explicação logística, que tem que ver com o 
facto de as pessoas, segundo a fonte, acharem que 
é mais fácil praticar futebol na cidade de Maputo.

    “Continuaremos a ter este tipo de proble-
mas, em que as equipas se inscrevem na cidade 
de Maputo”, avisou, esclarecendo, entretanto, que 
ao nível da legislação não há qualquer tipo de 
objecção, daí que cabe aos próprios clubes resol-
ver esta situação. A ABB, acrescenta, tem que ter 
interesse em competir na província de Maputo, 
para “podermos mover o expediente para que 
isto aconteça”.

 Ainda de acordo com o presidente, também 
a cidade de Maputo tem que estar aberta para o 
efeito, até porque, neste momento, a ABB ganhou 
o estatuto de representante da cidade de Maputo 
no Moçambola. 

“Digo que teria que ser com vontade da ci-
dade, porque em tempos houve vontade da Liga 
[Desportiva de Maputo] de pertencer à provín-
cia de Maputo, e, na altura, a direcção da cida-
de não viu o assunto com bons olhos. Impunha 
como condição que a equipa fosse da província, 
perdendo o estatuto de representante da cidade 
no Moçambola, ou seja, teria que ir militar na 
província, até voltar a subir para o Moçambola. 
Isso, de alguma maneira, não agradou a Liga, que 
preferiu ficar na cidade”, disse.

 
 Os cofres não estão saudáveis

 
A entrevista serviu igualmente para Mucache 

abordar a situação financeira da associação, ten-
do referido que não é boa. A APFM não recebe 
receitas de inscrições há dois anos, pois os clubes 
já o tinham feito em 2020, mas acabaram por não 
competir, devido à Covid-19.

  As taxas aprovadas pela FMF também não 
ajudam, diz a fonte. “Estamos a falar de taxa de 
inscrição para provincial de 2500 meticais por 
atleta, para inscrever 25 jogadores. As equipas 
não estão em condições”, elucidou, acrescentan-
do que a associação tem estado a bonificar, de 
forma a garantir a participação das equipas, fi-
xando a taxa de inscrição em 500 meticais. 

“É verdade que temos a obrigação de pagar 
40% dos 2500 à FMF, e o que temos feito é, na-
quilo que é a taxa do financiamento que a FMF 
passa para a associação, pedir que abatam a taxa 
das inscrições”, sublinhou o presidente, que 
corre atrás de parceiros para viabilizar os seus 
projectos.



SEGUNDA-FEIRA28 de Março de 202222 DOSSIERS & FACTOS

A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Nós somos crianças, precisamos da tua 
proteção!!

ALVOS
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Tabasily volta à sua essência para 
celebrar 22 anos de carreira
Na próxima sexta-feira, 1 de Abril, 

Tabasily vai actuar no palco do 
Museu da Mafalala, naquilo que 
será o ponto mais alto da celebra-

ção dos seus 22 anos de carreira musical. 
“Vovó dele” far-se-á acompanhar por artis-
tas tais como António Marcos, Doutor Min-
gos e Denny OG.

O evento estava inicialmente marcado para a 
última sexta-feira, 25 de Março, mas as condições 
meteorológicas mostraram-se adversas, forçan-
do o adiamento do mesmo por uma semana. A 
data pode ter mudado, mas o local mantém-se 
inalterado, até porque é especial para o músico. 

“Deixe-me só salientar que eu escolhi o Mu-
seu da Mafalala porque a minha carreira pratica-
mente começa lá. Eu vivi 15 anos na Mafalala e 
comecei a cantar lá. Portanto, uma das primeiras 
coisas que fiz foi convidar músicos naturais ou 
que residiram na Mafalala”.

Os veteranos António Marcos e Safira José e 
ainda o jovem Humberto Luís são os mafalalen-
ses escolhidos por Tabasily, sendo que a eles se 
junta Melancia de Moz, que, apesar de já ser uma 
“cota”, tem uma carreira bastante jovem. Só que 
o aniversariante não pensou apenas na nata da 

casa. Convidou também os amigos Denny OG, 
Lourena Nhate, Doutor Mingos e Dudas.

Embora seu estilo seja inconfundível, Tabasi-
ly é um artista versátil e inovador. Traz nos seus 
sons influência urbana de ritmos como hip-hop e 
kwaito, mas é sobretudo com a marrabenta que 
faz o seu percurso, tendo marcado uma geração 
da música ligeira moçambicana, assim o descre-
ve o Museu Mafalala, para o qual o concerto em 
perspectiva é um “acto simbólico”.

 
Vem aí o restart

  
Tal como os seus companheiros da arte, o 

Tabasily é dono de vários sucessos que marcaram a juventude moçambicana

Texto: Albino MahumanaD&F

EM PLENO DIA DA MENTIRA

dono de “É uma delícia” sofreu imenso com a 
pandemia da Covid-19, que lhe tirou a possibili-
dade de estar onde, porventura, é mais feliz: nos 
palcos. Mas o músico não é de chorar pelo leite 
derramado. Confinou-se, em consonância com o 
protocolo sanitário, e aguçou o seu lado criativo. 
Os frutos estão à vista.

“Acho que não vou gravar mais nada, apenas 
vou fazer os lançamentos de tudo o que fui pro-
duzindo durante este um ano e meio em que 
não podíamos viajar, não podíamos cantar nem 
nada”.

O que para muitos é o “novo normal”, para 
Tabasily é um “restart” – nome do seu décimo 
álbum, que está na forja – até porque o músico 
enfrentou outras adversidades.

  “Por causa daquela paragem forçada por 
questões de doença, depois a seguir veio a Co-
vid-19, tudo recomeçou para ele. É um restart”, 
explicou o artista, antes de fazer um apelo: 

“Aproveito esta oportunidade para convidar a 
todos a virem ajudar a cantar parabéns para mim, 
viver as emoções do restart do Tabasily, depois 
da paragem obrigatória. Agora o país está aber-
to, é momento de mostrarmos a todos e provar-
mos com A mais B que estamos aqui, estamos de 
pé e estamos a trabalhar para continuar a mere-
cer o carinho de todo o povo moçambicano”.

 Na conversa com o Dossiers & Factos, a fonte 
foi convidada a avaliar a música moçambicana na 
actualidade, tendo dito que está a evoluir, mas 
lamentou o esquecimento da “nossa tradição”.

 “Eu costumo ver muitos músicos a evoluírem 
tocando amapiano, que é um estilo sul-africano, 
vejo muitos também a tocarem usando ritmos 
angolanos e cabo-verdianos, então não sei se 
isso é bom para a nossa cultura, não sei o que 
será da nossa cultura e das gerações vindouras”. 

De positivo, disse Tabalsily, é a crescente vi-
sibilidade dos músicos locais, graças às várias 
plataformas da Internet. “Já é frequente ouvir 
muitos músicos moçambicanos a dizerem que o 
fulano de tal atingiu um milhão de visualizações 
no Youtube, o fulano de tal atingiu um milhão de 
visualizações no Facebook e tal. Isso é sinónimo 
de estar a haver algum crescimento”, assinalou.

Eu vivi 15 anos na Mafalala e 
comecei a cantar lá. Portanto, 

uma das primeiras coisas que fiz 
foi convidar os músicos naturais 
ou que residiram  na Mafalala”.
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INTERNACIONAL
Novo encontro 
marcado para hoje

Oh Narina, Oh 
Narinaaa

Até no voto Europa quer 
entrar no nosso bolso

O que tem Moçambique 
de bom?

A informação foi divulgada neste 
domingo, 27, pelo negociador 
ucraniano David Braun em sua 
página no Facebook. Segundo 
ele, a decisão foi acertada hoje 
durante uma videoconferência 
entre as partes.

A invasão da Ucrânia pela Rússia 
começou em 24 de fevereiro e 
desde então delegações dos 
países já se encontraram mais de 
uma vez para tentar um acordo 

sobre os destinos da guerra. Até o 
momento, contudo, não há sinais 
de que o conflito irá refluir.

No último dia 14, as comitivas 
tiveram a quinta rodada de 
negociações. Os ucranianos se 
disseram na ocasião dispostos a 
negociar, mas rejeitaram qualquer 
possibilidade de rendição. Já a 
Rússia disse que poderia cessar os 
ataques se a Ucrânia reconhecer 
Crimeia como território russo e 
que as regiões separatistas da 
Lugansk e Donetsk sejam tratadas 
como estados independentes.

Segundo a 
agência  Reuters  noticiou neste 
domingo, o chefe do setor de 
inteligência das forças armadas 
da Ucrânia disse que a Rússia 
pretende dividir o país em dois, 
tal qual ocorre com as Coreias 
do Norte e Sul, por exemplo. Ele 
teria indicado que uma forma 
de combater esse desfecho seria 
a adoção de uma guerra de 
guerrilha contra os agressores 
para evitar o avanço das tropas 
russas para o interior do país

As delegações da 
Ucrânia e da Rús-
sia encarregadas 
da negociação 

em torno de um possível 
cessar-fogo na guerra que 
já dura pouco mais de um 
mês irão de se reunir pre-
sencialmente novamente 
nesta segunda, num en-
contro que deve durar até 
quarta-feira na Turquia.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

Heee, sinceramente, mas o que se 
passa com o nosso mais velho? É assim 
mesmo? Como está a ver o povo da sua 
cidade? Heee, só pode estar a vê-lo 
como inimigo. Ou é vingança porque 
há anos uns bêbados o atropelaram 
na calada da madrugada? Hummm, 
mais velho? Entrar na casa do munícipe 
dessa forma? Daqui a um ano quer pedir 
voto a esse mesmo munícipe a quem 
hoje está a atirar em forma de taxas? 
Sabe quem vai ser penalizado com 
isso tudo que está a fazer, mais velho? 
Infelizmente, é o seu partido, mas 
está claro que isso não lhe interessa, 
o senhor é superior a todos nós. Está 
a atirar-nos para um cenário de terror, 
que palhaçada é essa de que se recebo 
uns amigos às 20:00 horas tenho que 
sair a correr em pleno fim-de-semana 
à procura do chefe do quarteirão para 
me autorizar a fazer um ilili, umpfamm, 
um mpfonho, um espalhado tseka 
tseka tseka em casa. Que tal mais 
velho se concentrar nos buracos na 
estrada que já estão a envergonhar? 
Sim, porque quando a Av. Eduardo 

Moçambique absteve-se no ximoco 
Rússia vs Ucrânia/Nato/EUA. Ao 
que tudo indica, a inquisição voltou 
a funcionar na Europa. Se antes 
funcionou por conta da Igreja Católica,  
hoje a inquisição volta a ser ferozmente 
activada pelo ocidente para caçar 
todo aquele que votou contra ou se 
absteve na ONU. Veio um embaixador 
ocidental, loiro, olhos azuis - daquele 
país que achava que tinha uma raça 

Essa pergunta foi feita a uma 
compatriota nossa num programa, no 
Brasil. Trata-se de uma figura pública 
que actua na comédia, e a sua resposta 
foi: Pobreza. Ora bem, Garganta não 
vai perder tempo aqui com blá blá blá e 
vai directo ao assunto: Sua mamparra, 

Mondlane está totalmente esburacada 
é porque o seu gestor já perdeu 
vergonha, que tal se preocupar em 
regrar e organizar a venda ambulante 
em vez de estar a todo o momento a 
arrancar o ganha-pão das pessoas? 
Que tal se preocupar com o transporte, 
que é um dos principais problemas 
da sua cidade? Que tal se preocupar 
com as vias alternativas de entrada e 
saída da cidade de Maputo? Que tal 
se preocupar em melhorar a recolha 
de lixo, visto que os munícipes pagam 
para tal e o lixo continua lá? Com que 
é que o mais velho se preocupa, afinal? 
Será que está mesmo a pensar as coisas 
como mais velho? Porque Garganta 
não vai entrar nessa de que “haaaa, é 
porque está a ser mal aconselhado”, 
nada! Não estamos a lidar com uma 
criança,    mas sim com um homem 
adulto, muito adulto, adulto até 
demais, não venham com essa de que 
esse documento já existia mesmo 
antes de ele chegar ao município. Sim, 
já existia e estava pausado, e quem está 
a implementar é o mister narina.  

superior e, por conseguinte, devia 
exterminar os judeus - pedir contas 
pelo voto de Moçambique, mesmo 
após o presidente dos “selfies” ter feito 
o mesmo na sua visita a Moz. Temos que 
explicar o nosso voto, caso contrário 
não há apoio, disse o embaixador 
loiro. Tsk, falta um Doppaz no nosso 
governo, para mandar esses senhores 
irem pentear macaco ou  mandar-lhes 
de volta às mães deles.

madjolidja, alienada, sacripanta, 
estúpida, parva, xiphunta, cascavel, 
jezabel, canalha, safada, bandida, 
maluca, lesa-pátria, bruta, parasita, 
verme, paspalha, feia, e mais não digo.
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Negociações decorrem agora na Turquia

NEGOCIAÇÕES RÚSSIA-UCRÂNIA


