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Na última quinta-feira, 24 de Junho, 
o país voltou a parar para ouvir a 
comunicação do Presidente da República 
no contexto da prevenção e combate à 
pandemia da Covid-19. Face à tendência 
de aumento de casos nas últimas semanas, 
associada à chegada da nova variante 
indiana a Moçambique, era expectável que 
Filipe Nyusi revogasse algumas concessões 
feitas na anterior comunicação. E foi o que 
aconteceu.

Em face da ameaça de eclosão da 
terceira vaga, o Chefe do Estado decidiu 
– e bem – que o recolher obrigatório 
(nos pontos onde está em vigor) volta 
a iniciar às 22:00 horas, em vez de 23:00 
horas, devendo terminar às 04:00 horas. 
Entre outras medidas, o Presidente 
determinou, igualmente, o encerramento 
das praias para actividades de lazer, dos 
auditórios e espaços culturais, bem como a 
obrigatoriedade de se fazer pré-marcação 
para atendimento nas instituições públicas 
de emissão de documentos.

No geral, há que referir que os números 
dão razão ao PR, pelo que classificamos 
como “acertadas” as medidas anunciadas 
na passada quinta-feira, até porque 
demonstram muito bem a sua preocupação 
com a situação sanitária da nação, que, 
como é óbvio, tem impacto em todas 
as outras esferas, com destaque para a 
económica.

Apesar de, em termos genéricos, 
concordarmos com as medidas, parece-nos 
que, do ponto de vista de comunicação, 
Filipe Nyusi descarrilou de forma 
retumbante, para usar uma expressão que 
ocupa lugares cimeiros no vocabulário do 
partido no poder. Entendemos que o uso 
abusivo da linguagem descuidada tem 
um forte potencial de banalizar a figura 
do Presidente da República, ao ponto de 
perturbar a eficácia da comunicação.

Hoje em dia, já todos ficam ansiosos por 
ouvir os discursos de Filipe Nyusi, mas 
engana-se quem pensa que é por estarem, 
de facto, interessados na mensagem. O que 

Poder-se-á assacar responsabilidades 
aos seus assessores, mas entendemos nós 
que o assessorado é livre de decidir se 
acata ou não as recomendações que lhe 
são transmitidas. É difícil acreditar que 
a equipa de comunicação por detrás do 
Presidente não tenha corrigido erros tão 
clamorosos, pelo que entendemos que o 
PR é o responsável número um por esse 
tipo de deslizes.

Outro aspecto que merece comentários 
relativamente à comunicação do dia 24 
de Junho é o tom intimidatório do Chefe 
do Estado, que contrasta com o tom 
ameno e apelativo que o mesmo adopta 
quando se dirige a Mariano Nyongo, que 
está desde 2020 a matar inocentes na 
zona centro do país. Não é ameaçando 
que se vai convencer o povo a respeitar as 
recomendações do Governo. Em outras 
alturas – e isso foi assinalado pelo próprio 
PR – os moçambicanos deram exemplo 
de disciplina, e o resultado foi a relativa 
tranquilidade que se viveu no ano passado.

Por outro lado, parece-nos igualmente 
justo reconhecer que o “descontrolo 
emocional e discursivo” de Nyusi surge por 
culpa do desleixo de muitos moçambicanos. 
O Presidente não mente quando fala de 
festas faraónicas em residências e salões; 
não mente quando fala de discotecas 
que funcionam na clandestinidade; não 
mente quando se refere ao incumprimento 
da lotação nos locais de culto ou ao 
desrespeito pelo distanciamento físico nos 
mercados e nas empresas.

Sendo assim, cabe-nos, aqui, apelar à 
responsabilidade individual e colectiva, 
sob pena de sucumbirmos aos pés de um 
adversário que, apesar de invisível, não é 
invencível, de todo. O Presidente desafiou 
a Inspecção Nacional de Actividades 
Económicas, a Polícia da República de 
Moçambique e a Polícia Municipal a serem 
vigilantes. Mas não há “efectivo” suficiente 
para controlar cada perímetro deste país, 
pelo que cada cidadão deve ser polícia e 
inspector do seu comportamento.

interessa à grande maioria dos jovens são 
as gafes que o mesmo ciclicamente comete, 
nomeadamente quando decide abandonar 
o guião que lhe é preparado pela sua vasta 
equipa de assessores.

É certo que os memes que daí resultam 
são divertidos e bons para alimentar a 
nossa boa disposição, mas não deixa de 
ser lamentável que a figura número um do 
Estado moçambicano veja frequentemente 
os seus discursos ingressarem no 
anedotário nacional. Todavia, o mais 
importante num discurso será sempre 
a mensagem e não a forma, e é por 
reconhecermos a primazia do conteúdo 
sobre o estilo que não podemos deixar de 
manifestar preocupação para com as ideias 
censuráveis emitidas pelo Presidente.

Desta vez, o discurso de Filipe Nyusi 
não só foi engraçado, como também foi 
potencialmente perigoso, e, por isso 
mesmo, condenável. Ao debitar frases 
como “quem está cansado de viver é melhor 
tomar logo uma decisão do que prejudicar 
os outros”, Nyusi está a fazer apologia ao 
suicídio, quando o mundo todo, incluído 
o governo que ele próprio dirige, está 
empenhado em erradicar o fenómeno.

Estamos convictos de que não é desejo 
do PR que o povo de quem diz ser 
“empregado” tire a própria vida, mas, para 
todos os efeitos, foi isso que transmitiu. 
Ora, isto é preocupante, mais ainda se nos 
lembrarmos que não é a primeira vez que 
profere mensagens do género. Em Junho 
de 2018, e em resposta a algumas famílias 
que se manifestavam contra a onda de 
atropelamentos ao longo da Estrada 
Circular de Maputo, Nyusi atirou: “se 
não estás preparado para viver na capital, 
procure outro lugar para viver”, numa 
clara demonstração de insensibilidade e 
falta de responsabilidade.

Declarações desta índole não são 
indignas do mais alto magistrado de uma 
nação, mais ainda se considerarmos que o 
mesmo é proveniente de um partido que 
apregoa a unidade nacional e a inclusão. 

Atenção às palavras, senhor Presidente!
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De acordo com as fontes do Dossiers & Factos, 
tudo começa com uma suposta carta, na qual os 
terroristas declaram a intenção de atacar Metoro 
“o mais rápido que puderem”. A referida missiva 
terá sido encontrada na rua e presume-se que 
tenha sido escrita pelos jihadistas do Ansar al 
Sunnah.

Por causa dessa ameaça, alguns residentes 
do posto administrativo de Metoro começaram 
já abandonar a região. Outros retiraram seus 
familiares e bens para zonas consideradas seguras.

“Eu já tirei minha família e parte dos meus 
bens para a cidade de Nampula, só fiquei eu 
sozinho, e se não fosse pelo serviço, já teria saído 
também. Não se vive bem, sobretudo nas noites, 
ninguém consegue apanhar sono, mete medo. É 
traumatizante”, concluiu uma fonte que não quis 

Há mais de uma semana que os re-
sidentes do posto administrativo 
de Metoro, no distrito de Ancuabe, 
“não dormem”. Em causa estão in-

formações dando conta da iminência de um ata-
que terrorista naquela divisão administrativa. 
Um contingente das Forças de Defesa e Seguran-
ça foi mobilizado para o local e há quem já tenha 
abandonado a região.

Informações sobre possível ataque a 
Metoro tiram sono à população

aparece alguém com uma mensagem em árabe, 
informando que em breve vão atacar, mas porque 
se trata de pessoas comuns, muitas vezes, não 
são levadas a sério”, disse um militar em Cabo 
Delgado, há mais de cinco anos.

 
Importância estratégica de Metoro

O posto administrativo de Metoro situa-se a 
cerca de 100 quilómetros da capital provincial 
de Cabo Delgado, Pemba, ao longo da Estrada 
Nacional Número 1 (EN1), no cruzamento das 
estradas que vão a Nampula, Pemba e Montepuez. 
É na vila de Metoro onde se encontra a subestação 
eléctrica da linha de alta tensão que vem de 
Cahora Bassa, a partir da qual se ilumina Cabo 
Delgado e o distrito de Eráti, na vizinha província 
de Nampula.

É também lá onde, em Outubro do ano passado, 
o Presidente da República, Filipe Nyusi, lançou a 
primeira pedra para a construção da maior central 
solar em Moçambique, cujas obras decorrem a 
contento.

A infra-estrutura, avaliada em 56 milhões de 
dólares norte-americanos e instalada numa área 
de 138 hectares, terá capacidade para produzir 
41 Megawatts (MWp), garantindo-se, assim, o 
fornecimento de energia de qualidade e fiável. O 
projecto insere-se na iniciativa governamental 
denominada energia para todos até 2030.

A central francesa Neoen, com 75%, e a 
Electricidade de Moçambique (EDM), com 25%, 
são os accionistas do projecto, que é financiado 
pela Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), através de um empréstimo de 40 milhões 
de dólares. O remanescente financiamento é 
garantido pelo Governo de Moçambique.

Teme-se que um eventual ataque coloque o 
resto da província de Cabo Delgado – Pemba 
incluída – sem acesso à energia eléctrica da rede 
pública, à semelhança do que acontece, desde a 
destruição da subestação de Awasse há mais de um 
ano, em Mocímboa da Praia, Mueda, Muidumbe, 
Nangade e Palma.

Não obstante os discursos de “tranquilidade” 
propalados pelo Governo, os jihadistas 
continuam a mover a sua máquina mortífera em 
Cabo Delgado. No passado dia 06 de Junho, por 
exemplo, um grupo de terroristas decapitou cinco 
pessoas no distrito de Palma. Saídas da aldeia 
de acolhimento de Quitunda, na área do mega 
projecto de gás, as vítimas foram emboscadas 
quando se dirigiam à vila sede distrital, onde iam 
atrás de comida.

Segundo as nossas fontes, depois do ataque do 
dia 24 de Março, a situação em Palma continua 
confusa, não se sabendo ao certo quem é que 
controla a vila, se são as FDS ou os terroristas.

ser identificada.
Apesar de não ter um centro de reassentamento, 

o posto administrativo de Metoro é um dos pontos 
que mais deslocados tem. A maioria encontra-se 
abrigada em casas de familiares, amigos e outras 
pessoas de boa vontade.

Militares impõem “recolher obrigatório”

O sofrimento é real em Metoro. Em causa está 
não só o medo de que as ameaças se concretizem, 
mas também supostos maus tratos protagonizados 
pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS) 
mobilizadas para o local na sequência da suposta 
carta.

 “Os militares no local batem muito nas pessoas 
sem motivo aparente, impuseram um recolher 
obrigatório que se observa a partir das 17:00 horas. 
Quem ousar sair de casa a essa hora está sujeito a 
maus tratos, incluindo porrada”, lamentou.

Fontes militares ouvidas pelo Dossiers & Factos 
mostraram-se apreensivas com a informação 
dando conta de um possível ataque àquele ponto do 
distrito de Ancuabe, fazendo notar que o método 
é similar ao que foi seguido em Palma, onde sinais 
do ataque de 24 de Março terão começado a surgir 
duas semanas antes.

“Eles sempre mandam alguns sinais. Às vezes, 

Importantes infra-estruturas de energia podem estar por detrás da vontade de atacar Metoro

Texto: Natekhume MunyonyaD&F

EM ANCUABE, CABO DELGADO
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“São 46 anos que magoam o povo”
OPOSIÇÃO AVALIA O PAÍS DESDE A INDEPENDÊNCIA

O país celebrou, na última sexta-
-feira, 25 de Junho, 46 anos de 
independência, alcançada após 
10 anos de luta armada contra 

o regime colonial português. Os partidos 
políticos da oposição ouvidos pelo Dos-
siers & Factos convergem na ideia de que 
a independência do país está longe de ser 
“total e completa”, como se augurava. Já a 
Frelimo diz haver “ganhos a destacar”.

A 25 de Junho de 1975, Samora Moisés Machel 
proclamava a independência “total e completa” de 
Moçambique, pondo cobro a anos de colonização 
portuguesa. O país começava a caminhar pelos 
próprios pés e a ser dono do seu destino, alimen-
tando grandes expectativas de desenvolvimento e 
inclusão.

 46 anos volvidos, partidos da oposição são unâ-
nimes em afirmar que as expectativas do povo mo-
çambicano nunca foram correspondidas. José Man-
teigas, porta-voz do Partido Renamo, começou por 
desmistificar a ideia de que foi a Frelimo – enquan-
to partido político – que trouxe a independência. 
Explicou que a libertação de Moçambique resultou 
de uma luta de “todos os moçambicanos”, pois a 
Frente de Libertação de Moçambique – movimento 
independentista – era de todos. 

Seguidamente, a fonte pôs-se a avaliar o proces-
so de desenvolvimento do país ao longo dos 46 anos 
de independência, e foi peremptório ao afirmar que 

“se perdeu a oportunidade de construir um Mo-
çambique melhor”, dado que as políticas sectoriais 
adoptadas pelo governo que está no poder desde a 
independência “falharam completamente”.

 Entre os sectores, destaca a Agricultura e Trans-
portes e Comunicações. O porta-voz da segunda 
maior força política nacional assinala que, apesar 
de estar consagrado na Constituição da República 
que a agricultura é a base do desenvolvimento, o 
país “não consegue ter alimentação suficiente para 
os moçambicanos”.

 Na área dos Transportes e Comunicações, José 
Manteigas anota que era desejável que o país tives-
se uma via terrestre alternativa à Estrada Nacional 
N.º 01 e uma ferrovia que ligasse norte e sul, para 
permitir o escoamento de produtos bem como a 
circulação de pessoas e bens.

 Neste capítulo, Manteigas é secundado por Sa-
lomão Muchanga, presidente do movimento Nova 
Democracia. “Não existe uma rede de estradas 
transitáveis de norte a Sul e do Zumbo ao Índico 
e vice-versa; a rede de transportes é deficitária e 
retira a dignidade e o respeito dos cidadãos. Os sis-
temas de comunicação são deficitários e afectam a 
produção e a vida dos moçambicanos, com inúme-
ros constrangimentos de ordem técnica. Apesar da 
vasta costa marítima, não temos um sistema de na-
vegação marítima capaz de responder aos desafios 
impostos pelo já obsoleto e pressionado sistema de 
transportes terrestres”, apontou.

 
“Nossa independência não é total nem completa”

 
Para José Manteigas, “é repugnante” que, após 

46 anos de independência, continue a haver escolas 
onde crianças estudam sentadas no chão ou uma 

assistência médica e medicamentosa “penosa”. Por 
conta disso, a fonte considera que não se pode can-
tar “vivas” pela independência. 

“A nossa independência ainda não é total nem 
completa. Economicamente não estamos inde-
pendentes, em termos de salvaguarda dos direitos 
e liberdades fundamentais dos cidadãos estamos 
muito aquém do desejado, por isso, de forma recor-
rente, assistimos a maus tratos a todos aqueles que 
pensam de forma diferente”, defendeu Manteigas.

  Enquanto isso, o presidente da Nova Democra-
cia exige mesmo que uma nova independência “seja 
construída” para “resgatar a solidariedade, unida-
de e consciência”. Para Muchanga, uma verdadei-
ra independência implica “robustez económica e 
combate ao despotismo, à corrupção, ao desvio da 
coisa pública, ao clientelismo, ao abuso do poder e 
à interferência partidária na governação, para que 
Moçambique se posicione no concerto das Nações 
como um Estado auto-gerido, próspero e forte”. 

O político lamenta o facto de, em 46 anos da tão 
ansiada independência, o país encontrar-se, segun-
do suas palavras, mergulhado numa crise sem pre-
cedentes, com o desgaste do tecido social, guerras 
cíclicas internas, invasão de grupos armados com 
objectivos obscuros e, associado a isso, a falta de 
transparência na gestão da coisa pública, a corrup-
ção desenfreada e a contratação ilegal de dívidas 
em agiotas internacionais.

 
Não foi a guerra que atrasou o país

 
Depois dos 10 anos da Luta de Libertação Na-

cional, o país viu-se mergulhado numa guerra civil 
que durou 16 anos, e que terminou com a assinatu-
ra do Acordo Geral de Paz, em 1992. Volvidos cerca 
de 20 anos de paz, crises pós-eleitorais levaram a 
que fosse desenterrado o machado de guerra. Por José Manteigas – Renamo – O país ainda não está totalmente independente

Texto: Lídia CossaD&F

:“Não se sabe 
onde termina a 

agenda da Frelimo em 
relação aos interesses 
do Governo e não há 
separação de agendas. 
A agenda política do 
partido no poder e a 
agenda do Governo não se 
distinguem. O que se diz às 
quartas-feiras no Comité 
Central da Frelimo é o 
que se reflecte no país até 
à outra semana”



5SEGUNDA-FEIRA 28 de Junho de 2021 DOSSIERS & FACTOS DESTAQUE

Salomão Muchanga – ND – Precisamos construir uma nova independência

Feliz Silva – Frelimo – Moçambicanos devem  unir-se para mais uma vez vencermos

Anúncio publicitário

duas vezes, as forças residuais da Renamo e as For-
ças de Defesa e Segurança voltaram a enfrentar-se, 
e, após longo processo negocial, foi assinado um 
acordo de paz entre Filipe Nyusi e Ossufo Moma-
de, presidente da perdiz.

 Presentemente, o país está a braços com ataques 
militares da Junta Militar da Renamo, na zona 
centro, e com o terrorismo na província de Cabo 
Delgado, um fenómeno que, de acordo com o por-
ta-voz da Renamo, surgiu porque “os compadres 
não se entenderam no interesse lucrativo”. Feitas as 
contas, quase metade do período que Moçambique 
tem enquanto país independente foi marcado por 
guerras. Ainda assim, Manteigas entende que não 
é esta a razão do atraso do país.

 “Há um falso discurso de que a guerra atrasou 
o processo de desenvolvimento, mas só para sair 
daqui do centro da cidade de Maputo para os bair-
ros periféricos não há estradas em condições, mas 
é dever do Governo promover boas infra-estrutu-
ras, por isso é falso que a guerra atrasou o desen-
volvimento”, argumentou, para depois enumerar 
aquelas que são, para si, as verdadeiras razões: “a 
corrupção, o enriquecimento ilícito de dirigentes, 
a propensão para fazer e desfazer em relação à coi-
sa pública, foi isso que atrasou o desenvolvimento 
do país”.  

 
“Frelimo privatizou o Estado”

 
Na linha dos restantes partidos da oposição, o 

presidente do Partido Independente de Moçam-
bique (PIMO) é duro em relação à governação da 
Frelimo. Vinca que os 46 anos de Independência 
de Moçambique são caracterizados por “muita má-

goa”, por culpa do partido no poder, que, na sua 
óptica, “privatizou o Estado”.

 “Não se sabe onde termina a agenda da Freli-
mo em relação aos interesses do Governo e não há 
separação de agendas. A agenda política do par-
tido no poder e a agenda do Governo não se dis-
tinguem. O que se diz às quartas-feiras no Comité 
Central da Frelimo é o que se reflecte no país até à 

outra semana”, disse.
 Como forma de acabar com esta promiscuidade, 

Yaqub Sibindy defende que o Presidente da Repú-
blica não deve ser também presidente de um parti-
do. “É um erro”, classifica.

 
 “Há ganhos a reconhecer nesses 46 anos de in-

dependência” - Frelimo
 
Contra-corrente está o porta-voz da Bancada 

Parlamentar da Frelimo na Assembleia da Repúbli-
ca. Feliz Silva defende que, apesar dos vários desa-
fios, é preciso reconhecer que o país desenvolveu 
ao longo dos 46 anos de independência. 

“O país conta hoje com muitos intelectuais for-
mados em várias instituições de ensino superior, 
o que Moçambique não tinha, o nosso Sistema de 
Educação cresceu muito. Quando o país alcançou 
a independência, só tínhamos uma única univer-
sidade, e hoje temos várias, não tínhamos tantos 
órgãos de comunicação social, hoje contamos com 
dezenas, isso mostra claramente que o nosso país 
está a crescer e o volume de investimentos também 
cresceu muito. E isso deixa claro que mesmo com 
essas situações adversas, o investimento directo es-
trangeiro não parou”, sublinhou o deputado, para 
quem os moçambicanos devem unir-se.

 “O nosso apelo é de que façamos desses 46 anos 
um momento de reflexão, para que voltemos a unir-
-nos todos como moçambicanos, porque só assim 
poderemos vencer todos os males que acometem o 
nosso país”, destacou.
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CTA teme que medida crie 
“incertezas”
A Confederação das Associações 

Económicas de Moçambique 
(CTA) diz-se chocada com a me-
dida do Banco de Moçambique de 

interditar o Standard Bank de participar de 
todas as transacções do Mercado Cambial In-
terbancário (MCI) e alerta para o risco de a 
medida “criar incertezas no meio empresarial 
e afectar a formação de expectativas”.

SUSPENSÃO DO STANDARD BANK DO MCI CAUSA APREENSÃO

A decisão de suspender o Standard Bank do Mer-
cado Cambial Interbancário (MCI), anunciada no 
passado dia 23 de Junho pelo Banco de Moçambique 
(BM), foi um “balde de água fria” sobre o sector em-
presarial, principalmente para as empresas que rea-
lizam transacções de moeda externa através daquele 
banco. Quem assim o diz é o director executivo da 
CTA, Eduardo Sengo, em entrevista ao Dossiers & 
Factos.

“Comunica-se às instituições participantes do 
MCI que o Standard Bank Moçambique SA, por sus-
pensão decidida pelo Banco de Moçambique, está in-
terdito, com efeitos imediatos, de participar de todas 
as actividades do mercado cambial”. Foi assim, de for-
ma muito sucinta, que o Banco Central comunicou a 
decisão.

Explicação? Nenhuma. A Confederação das Asso-
ciações Económicas não entende tal postura e exige 
que o banco público justifique uma decisão que, na sua 
perspectiva, pode “criar incertezas no seio da comuni-
dade empresarial e afectar a formação de expectativas, 

bem como as decisões de consumo e investimento”.
 Por entender “não ser razoável que uma decisão 

como esta, que mexe com todo o mercado, fique sem 
explicações”, Eduardo Sengo fez saber que a CTA en-
viou uma carta à Associação dos Bancos assim como 
ao próprio Banco de Moçambique, de forma a intei-
rar-se dos fundamentos da decisão.

“Trata-se de um dos três maiores bancos da nossa 
praça, e de alguma forma isso preocupa ao mercado 
como um todo. Numa primeira fase, achamos que 
decisões como essas, que são de grande vulto, não po-
dem sair sem nenhuma explicação, mesmo para evi-
tar que haja especulações. Depois há o impacto que 
isto tem na própria instituição, tendo em conta que 
isto é um negócio que está sendo afectado pelo facto 
de estarem a circular notícias na base de um comuni-
cado”, disse.

 
“Clientes individuais não serão afectados”

O Mercado Cambial Interbancário é uma praça 
que envolve as instituições bancárias, pelo que, expli-
cou Eduardo Sengo, o cliente individual não é afec-
tado pela medida. Dito de outro modo, o Standard 
Bank está interdito de realizar transacções em moe-
da externa com outros bancos, mas pode continuar a 
vender a mesma moeda aos clientes.

Apesar de tudo, a medida não deixa de ser um 
grande golpe, uma vez que reduz, para o banco visa-
do, as opções para aquisição da moeda externa.

“O facto do Standard Bank já não poder se finan-
ciar ou adquirir moeda estrangeira no MCI faz com 
que a sua fonte de moeda estrangeira para atender às 
necessidades dos seus clientes esteja limitada apenas 

às receitas de exploração e à compra de divisas junto 
ao público”, disse o director executivo da CTA.

O Stardand Bank é detentor da maior quota de re-
servas em moeda externa em Moçambique, uma ro-
bustez que, na opinião da CTA, pode deteriorar-se e 
afectar sua capacidade de resposta aos clientes.

 
Em causa estão cinco contravenções

Através de um comunicado de imprensa emitido 
no dia 24 de Junho, o Standard Bank confirma ter re-
cebido notificação da suspensão do Mercado Cambial 
Interbancário e, sem precisar, diz estarem em causa 
três processos de contravenção para si, aos quais se 
juntam dois de seus colaboradores, totalizando cinco. 
O banco sul-africano promete responder a todos em 
10 dias.

“De momento, o Standard Bank está a interagir 
com o Banco Central para obter mais detalhes, de 
modo a melhor aconselhar e proteger os interesses 
dos seus clientes e parceiros de negócios. Aos clientes, 
parceiros e público em geral, o Standard Bank assegu-
ra que vai envidar todos os esforços para a clarificação 
e resolução deste assunto”, lê-se no comunicado.

Standard Bank detém a maior quota de reserva em moeda externa em Moçambique

Texto: Quelto JaneiroD&F

Eduardo Sengo, director executivo da CTA

“não é ra-
zoável que uma 
decisão como 
esta, que mexe 
com todo o mer-
cado, fique sem 
explicações”
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Comemorou-se, no dia 25 de Junho, o 
46.° Aniversário da Independência Nacio-
nal, proclamada pelo saudoso Samora Moi-
sés Machel, no Estádio da Machava, em 
1975.

Samora foi visto sempre como um ho-
mem cujos ideais assentavam na justiça so-
cial, alinhados ao seu próprio pensamento. 
Samora, o grande homem desta pátria ama-
da, dava primazia a um Estado de justiça 
social, defendendo a distribuição equitativa 
da riqueza nacional, assim como protegia os 
interesses do povo em todas as dimensões 
da vida do país.

Samora Machel baseava-se numa filosofia 
protectora, a bem da pátria moçambicana. 
Ele ia ao terreno para conviver com a reali-
dade visível da sabotagem da economia, que 
afectava a vida do povo. Via ao vivo aquilo 
que eram as violações de um Estado basea-
do na justiça social do povo moçambicano, 
assente, como já disse, no seu pensamento 
social filosófico, que o tornou um influen-
ciador das massas populares e da manuten-
ção da causa social dos moçambicanos.

Samora detinha no paradigma do seu 
pensamento a responsabilidade como esco-
po essencial face ao modo de vida do povo 
em todas as classes sociais existentes.  Sa-
mora era académico, o seu pensamento in-
fluenciou as massas populares e fez com que 
a sociedade académica se inspirasse no seu 
modelo científico-filosófico, que hoje in-
fluencia as massas populares da sociedade 
moçambicana, dado o seu contributo para o 
enaltecimento de toda a pátria moçambica-
na. A sua censura era positiva e filosófica aos 
agentes à margem da lei.

 Samora, o pai da nação moçambicana, só 
morreu do ponto de vista físico, mas o seu 
espírito e pensamento continuarão imortais 
na história moçambicana. Ele deixou lições 
para as diversas camadas sociais sobre a sua 
filosofia de governação ao serviço do povo 
moçambicano.

 As ciências históricas, políticas e geográ-
ficas remetem-nos a uma profunda investi-
gação para se apurar a verdadeira causa que 
vitimou o marechal da pátria amada, vindo 
de mais uma missão de paz na Zâmbia. 

Volvidos 30 anos após a tragédia de Mbu-
zini, na vizinha África do Sul, o povo, como 
discípulo dos seus ideais, espera uma expli-
cação sobre a morte de um homem que luta-
va contra a corrupção, sabotagem da econo-
mia nacional  e de justiça  social.   Ademais, 
à luz do paradigma do pensamento africano 
(a independência), Samora proclamou há 
sensivelmente 46 anos, no histórico Estádio 
da Machava, a independência total e com-
pleta de Moçambique e a sua constituição 
como República Popular de Moçambique, 
hoje República de Moçambique.               

Samora buscava o conhecimento retórico 
filosófico para corrigir as virtudes negativas 
dos opressores da sociedade moçambicana, 
engajando-se na luta contra o crime, fome, 
miséria e racismo, protagonizados por al-
guns países vizinhos.

 Samora sempre lutou em prol da “seiva 
da nação” e das “flores que nunca murcham”, 
dando primazia à libertação do povo dos co-
lonialistas, cujo objectivo principal era ex-
plorar as nossas riquezas e transformar-nos 
em máquinas de trabalho.

Samora, o grande líder africano na Luta 

de Libertação de Moçambique, que possuía 
uma estratégia militar que tinha como fim 
único proteger o povo contra o inimigo, 
aglutinou todas as camadas patrióticas cujo 
escopo fundamental era de libertar o seu 
povo da força opressora, corrupta, racista e 
inimiga da paz.  

À luz do marxismo, Samora procurava, 
para todas as classes sociais, igualdade de 
circunstâncias na distribuição da riqueza. 
Não podia existir diferenças ou classes su-
periores e inferiores, ou seja, ricos e pobres, 
mas sim uma sociedade com igualdade de 
valores. Assim, aquele que detinha um po-
der económico superior aos demais tinha o 
dever de explicar a origem da sua riqueza.

Ruiu o pensamento de Samora e a socie-
dade detém uma nova mentalidade, mergu-
lhada em conflitos sociais e morais, e que 
afunda Moçambique. Samora deixou prin-
cípios e sonhou com um país baseado em 
valores fundamentais para a coexistência da 
sociedade moçambicana. O que não aconte-
ce hoje. A dita juventude, a “seiva da nação”, 
alimenta-se tão-somente de pensamento 
empírico em relação à história dos heróis 
moçambicanos, especializando-se mais na 
música americana, histórias de outras per-
sonalidades e celebridades, ao invés de as-
sumir, em primeiro lugar, a história da sua 
pátria.    

À luz dos efeitos ideológicos nefastos do 
fenómeno da globalização, chamar-se-ia 
atenção à juventude e à sociedade em geral 
para valorizar os feitos de Samora, assim 
como de tantos outros que lutaram pela cau-
sa nacional. 

Samora vive em cada um de nós!

SAMORA MACHEL, O PAI DA NAÇÃO 
MOÇAMBICANA

XIPHEFUXIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

OPINIÃO 

Anúncio publicitário
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Banco: celeiro do cidadão

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

Depois que publicámos um tex-
to lamentando os comportamentos 
inadequados recorrentes em algu-
mas instituições bancárias (se não 
mesmo em todas), sentimo-nos na 
obrigação de alertar aos bancos que 
tais actos desacreditam as institui-
ções, porquanto levantam suspeitas 
de prática de actos ilícitos, suspeitas 
que têm razão de ser, por constante-
mente ocorrer a “violação do sigilo 
bancário”.

Tal violação, vezes sem conta, tem 
sido acompanhada de chantagem, 
praticada por pessoas estranhas às 
instituições e aos clientes, e esses 
actos culminam em burlas a alguns 
clientes. Tais burlas ocorrem com 
o uso de números de contas bancá-
rias, contas que continuamente são 
usadas para actos criminais contra 
cidadãos.

Porque, de facto, a nossa opinião 
reflecte aquilo que preocupa a so-
ciedade moçambicana, não tarda-
ram reacções de várias pessoas, sau-
dando o conteúdo do texto. Houve 
até quem expressasse desejo de ver 
nossa opinião reforçada, com refe-
rência a alguns nomes e pormeno-
res do que aconteceu concretamente 
em várias instituições, em episódios 
que até sugerem conivência entre 
bandidos e funcionários bancários 
desonestos.

Houve quem fosse mais longe, 
avançando nomes de alguns bancos 
considerados piores, por praticarem 
actos de “ladroagem” em prejuízo 
dos clientes, numa ousada e autên-
tica sabotagem. O moçambicano é 
artista.

Há quem não acredita, mas é ver-

dade que muitos utentes da banca 
não se sentem seguros para depo-
sitar seus parcos valores, por ul-
timamente os seus serviços não 
merecerem nenhuma confiança. 
Praticamente, não há garantia de 
que terão o seu valor no dia em que 
precisarem dele. É urgente que os 
bancos accionem mecanismos para 
reconquistarem a confiança dos 
seus clientes.

Ninguém gostaria de multiplicar 
esforços economizando para que 
tenha um funeral condigno para si 
e seus familiares, para depois serem 
sepultados em papelões, porque os 
seus parcos fundos conheceram 
outros destinos, fundamentalmen-
te porque foram alimentar apetites 
de estranhos.

Gostaríamos de guardar o nos-
so pouco dinheiro no banco to-
talmente seguros, com garantia de 
que no momento em que precisar-
mos dele, independentemente do 
tipo de preocupação, possamos en-
contrá-lo disponível. Só assim vale 
a pena a existência de uma insti-
tuição chamada banco, e só assim 
teremos mais gente a procurar por 
esses serviços.

Os colaboradores dos bancos de-
vem estar dotados de uma deon-
tologia profissional de se tirar o 
chapéu, para assegurar o sigilo da 
informação bancária dos clientes 
das suas instituições. Há muitas 
histórias de vítimas de colabora-
dores de bancos que, aparente-
mente, as próprias instituições não 
conseguem identificar. Estes epi-
sódios desencorajam muitos cida-
dãos a fazerem do banco celeiro do 

seu dinheiro, que é fruto de muito 
trabalho.

Sabe-se que algumas instituições 
bancárias estão a ressarcir ou res-
sarciram alguns dos seus clientes 
por ter acontecido o mistério do de-
saparecimento de valores das suas 
contas sem deixar rastos de como e 
quando é que os valores foram re-
tirados, nem por quem. Há quem 
esteja empenhado em exigir provas 
por parte de quem pede que haja 
melhoria dos serviços bancários, a 
bem das instituições, dos utentes e 
dos seus colaboradores.

É bem sabido que quanto mais re-
ceitas a instituição obtiver, melhores 
salários e melhores prémios são pa-
gos aos colaboradores, como forma 
de estimulá-los. As campanhas de 
poupança que os bancos têm pro-
movido, à procura de angariar mais 
clientes nos bairros, nas instituições 
públicas e privadas, nos mercados e 
outros aglomerados populacionais, 
não têm surtido efeitos desejados, 
por conta dessas jogadas que a pró-
pria banca sabe que tem acontecido 
contra seus clientes.

A banca deve envidar esforços 
para reconquistar o espaço que é 
muito merecido, pois foi para isso 
que tanto investiram junto às co-
munidades. Apenas seriedade para 
com as contas dos utentes será su-
ficiente, porque os melhores pro-
motores de quaisquer serviços são 
os clientes mais antigos. É urgente 
valorizar os clientes que têm cora-
gem de guardar um pouco do que 
ganham, garantindo o pão diário à 
mesa das famílias dos colaborado-
res das instituições bancárias.
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Bayeteee… Pedrito Sitoe (1962-2021) - calou-se 
uma voz do teatro radiofónico.
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

O mundo das artes foi colhido de 
surpresa, e o assunto não era para 
menos. Perdemos nosso colega, ir-
mão, pai, mais um dos que usava a sua 
voz para servir à arte, Pedrito Sitoe, a 
quem fazemos a devida vénia, em jeito 
de homenagem.

Adeus, Pedrito Sitoe, actor e encena-
dor de teatro que, naquele palco/cabi-
ne de estúdio, com equipamentos pró-
prios, soltava a voz, invadindo a casa 
do ouvinte com propósitos e agendas 
de consentimento mútuo. Levava o ou-
vinte a uma viagem sonora e, na base 
desta, envolvia-no na análise dos dife-
rentes desafios colocados em reflexão 
em programas tais como “Cena Aber-
ta”. Os programas de educação para a 
transformação social são os que menos 
burocracias têm. Fazem-se valer da in-
teracção que nós, actores, fazemos com 
os ouvintes da rádio.

Homem de pouca fala, mas de sorri-
so largo, educador com uma paciência 
de invejar, Pedrito Sitoe não se impor-
tava de transmitir para os mais novos 
conhecimentos básicos sobre a arte de 
comunicar. Na Rádio Moçambique, 
nosso ponto de encontro semanal para 
ensaios e gravação das peças que iriam 
ao ar em cada domingo, a ausência de 
Pedrito podia ser notória pela falta de 
um ambiente mais interactivo e focado 
nos resultados do dia. Lembro-me das 
suas chamadas de atenção e, em jeito 
de sátira, quando a distracção se fazia 
presente, este dizia “Vanduwê, vamos 
ensaiar, nós os outros os ninjas estão à 
nossa espera aí no Compound”, fazen-
do referência à necessidade de manter-
mos o foco e terminar rapidamente os 
ensaios, até porque decorriam no pe-
ríodo pós-laboral. São vários episódios 
de um Pedrito Sitoe mais educador, pai, 
irmão e mais velho, que, tendo uma 
ampla e reconhecida experiência nas 

artes cénicas, preservava a humildade.
O profissionalismo de Sitoe pode 

ser testemunhado em várias peças de 
teatro por ele interpretadas. Trago um 
dos momentos de muita interacção en-
tre eu e ele, aquando da gravação da 
peça, “Quem é Quem” - uma peça de 
teatro radiofónico escrita pelo dono 
destas linhas, com adaptação técni-
ca de Aurélio Furdela. Pedrito, como 
sempre, faz parte dos intérpretes des-
ta peça, assumindo o papel de um dos 
personagens que, durante a peça, se re-
cusa duramente a receber sua filha que 
perdera o lar por conta de uma criança 
com deficiência.

O profissionalismo de Pedrito con-
segue, nesta história, colocar em lágri-
mas todo o ouvinte sensível ao sofri-
mento sujeito a esta mulher pelo seu 
pai, Macamo (Pedrito). Os ouvintes 
demonstraram ódio e repúdio pelo 
personagem, isto devido à forma níti-
da de como a personagem Macamo era 
interpretada pelo Pedrito Sitoe no de-
curso da peça. Porque o teatro radio-
fónico é só avaliado pelo nível de feed-
back dos ouvintes, era normal que, nas 
manhãs de segunda-feira, ouvíssemos 
amigos e familiares próximos questio-
nando sobre o porquê da maldade da-
quele personagem e lamentações não 
faltavam, condenando veementemente 
atitudes exibidas durante a peça. Po-
de-se dizer que, em algum momento, 
ouvintes julgaram a pessoa do Pedrito, 
mesmo sabendo que este estava a inter-
pretar, e com todas as recomendações 
necessárias, a figura e o papel daquele 
pai maldoso.

O teatro está sempre associado a um 
momento mais de descontracção, fa-
zer rir, e acima de tudo, criar uma boa 
disposição. Mas o teatro também serve 
para educar, transformar mentes e há 
que dar mérito a muitas obras de teatro 

radiofónico que invadiam nossas casas 
com um único propósito: envolver os 
ouvintes, mantendo os actores activos 
nas diversas formas de análise em rela-
ção a assuntos sociais, políticos e eco-
nómicos trazidos em cada domingo no 
programa “Cena Aberta”. Pedrito Sitoe 
desempenhou, e bem, este papel, pelo 
que Bayeteee … Pedrito Sitoe.

Mas, afinal, quem foi este actor?
Pedro Daniel Sitoe, mais conheci-

do por Pedrito, nasceu aos 14 de Maio 
de 1962, em Maputo. Funcionário do 
INGD - Instituto Nacional de Gestão e 
Redução do Risco de Desastres, Pedri-
to dá seus primeiros passos no mundo 
das artes na Associação Cultural Tcho-
va Xita Duma, participando na peça 
teatral, “Bila, o Cego”. Do palco físico, 
Pedrito entra para o teatro radiofó-
nico, sendo parte do programa Cena 
Aberta, da Rádio Moçambique, com 
destaque para as peças “O Tambuzai” 
e “As Terras”. Em 2009, ingressa na 
Associação Cultural Nkaringana Arte 
e, valendo-se da sua experiência pro-
fissional, Pedrito mobiliza apoios para 
as vítimas do ciclone IDAI e da guerra 
nas zonas centro e norte do país.

Pedrito Sitoe deixa viúva e três 
filhos.

Bayete , hamba khalhe, Pedrito Si-
toe, e nós daremos continuidade às 
suas obras.

____
A COVID-19 continua a desgra-

çar as nossas vidas. Seja vigilante e 
previna-se!

Use a máscara de protecção facial, 
lave as mãos com água e sabão, evite 
aglomerados, mantendo sempre dis-
tância de dois metros. Sempre que tos-
sir, dobre o braço em forma de V e pro-
teja a si assim como a outras pessoas 
que você ama.

Nosso maior valor é a vida!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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O perigo de deixar sua esposa com o seu 
irmão (Repetição)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Depois de há sensivelmente duas 
edições termos trazido aqui uma histó-
ria de um ex-ministro viciado em sexo, 
na presente edição vamos falar de uma 
mulher (Joana), nome fictício, que, ca-
sada, manteve relações sexuais durante 
mais de 10 anos com o irmão mais novo 
do seu esposo, com quem, por sinal, 
compartilhavam o tecto. Dessa traição, 
nasceram três crianças, sendo que a pa-
ternidade das mesmas sempre foi atri-
buída ao esposo.

Joana conheceu Anibal (seu espo-
so) numa altura em que este trabalha-
va para as minas da África de Sul, e o 
namoro entre os dois durou, aproxi-
madamente, três anos. Durante esse 
espaço de tempo, concebeu e teve uma 
linda menina, por sinal a primeira sor-
te de Anibal. Joana já tinha um filho, 
fruto de uma relação anterior com um 
ex-militar.

Existe a hipótese de Anibal não ser o 
pai biológico da menina, mas disso ele 
não sabia e, portanto, a sua emoção au-
mentou consideravelmente, levando-o 
a acelerar o matrimónio. E porque ele 
ficava muito tempo fora de Moçambi-
que, decidiu, por bem, que seu irmão 
mais novo, o Pedro, devia ocupar um 
dos quartos da sua casa, fazendo com-
panhia a esposa, que vivia com o bebé e 
com sua sobrinha, que era uma espécie 
de “assistente de lar” (é comum na zona 
sul que as mulheres, depois de lobola-
das, se façam ao lar com uma adoles-
cente, geralmente uma irmã, para efei-
tos de ajuda).

Foi desta forma que as coisas come-
çaram a azedar. Nas noites de sexta-
-feira, Pedro regressava da escola e es-
tacionava em uma das barracas algures 
na zona residencial e "chupava" algu-
mas beers, e não se esquecia de pegar 
umas golds para a cunhada em casa, 
que era quem lhe abria a porta quando 
chegasse.

Nos primeiros dias, cada um ia be-
ber no seu canto. Mas, numa bela tarde 
de sábado, seria a

própria Joana a propor umas beers, 
tendo entregado o devido valor ao 
cunhado, que se encarregou pela 
compra.

Não sabemos dizer se Joana já levava 
consigo a vontade de se envolver com o 
cunhado - irmão mais novo do esposo 
- ou se o álcool foi o maior responsável 
pela traição. A verdade é que, depois 
das primeiras garrafas, houve reforço, 
isso já no período da noite, hora das 
novelas na televisão, no entanto substi-
tuídas por uma boa música moçambi-
cana, numa altura em que Zaida e Car-
los Lhongo estavam na crista da onda.

Animada pela bebedeira, Joana 
foi dançando o "Sibossisse" da Zaida 
Chongo ao mesmo tempo que tsovele-
lava. Com o passar das horas, as crian-
ças cederam ao sono e, mais livre, Joana 
tomou a iniciativa de puxar o cunhado 
para uns passos de dança excitantes 
para qualquer homem.

Dessa forma iniciava o romance que 
viria a durar mais de 10 anos, tendo re-
sultado, um ano e meio depois, num re-
bento. Apesar de Anibal ter regressado 
em definitivo a casa devido ao término 
do contrato na África de Sul, Joana e o 
cunhado nunca mais conseguiram se 
desfazer da atracção carnal que tinham.

Aliás, importa referir que o irmão 
do “corno” até já dormia no quarto e na 
cama do irmão, de onde só se retirava 
pela madrugada.

Anibal nunca desconfiou do irmão, 
apesar de a esposa o ter obrigado a aju-
dar o corneador a comprar casa nas pro-
ximidades, o que acabou por acontecer.

O mais engraçado nesta história de 
vida é que nem a família desconfiou dos 
actos indecentes. Os filhos da Joana até 
eram parecidos com o tio Pedro, mas, 
dada a ligação sanguínea com aquele 

que se supunha ser o pai biológico, to-
dos acharam isso normal.

O corneador beneficiou ainda do fac-
to de, meses após o regresso de Anibal 
da África de Sul, ter iniciado viagens 
em missão de serviço como camionista, 
o que obrigava-lhe a estar quase sem-
pre fora de casa.

O romance continuou e nem mesmo 
a transferência de Pedro para a nova 
casa (construída com muita ajuda fi-
nanceira do irmão), onde vivia mari-
talmente com uma mulher, impediu 
que continuasse a amantizar com a 
cunhada, acabando por fazer mais dois 
filhos. Portanto, subia para três o nú-
mero de filhos que Joana “ofereceu” ao 
esposo como dele fossem, quando, na 
verdade, eram do irmão.

A história viria a ser descoberta pela 
concunhada da Joana, neste caso, a es-
posa de Pedro, através de fotografias 
feitas em momentos íntimos. Depois 
da descoberta, sem fazer nenhuma 
confusão, foi investigando as mensa-
gens de ambos, até que percebeu que, 
afinal de contas, as crianças que de-
viam ser suas sobrinhas eram, na ver-
dade, enteadas.

Foi através dela que Anibal acabou 
sabendo do problema e, porque já an-
dava doente (seropositivo), decidiu 
suicidar-se com recurso a toma exces-
siva de comprimidos, deixando uma 
carta a relatar tudo que o tinha moti-
vado a tomar aquela difícil decisão.

Actualmente, Joana vive com o ex-
-cunhado, irmão do falecido marido. 
Ambos deixaram de viver em Maputo. 
Joana vendeu a casa onde morava com 
o marido e decidiram partir para a pro-
víncia de Inhambane, sua terra natal, 
onde fixaram residência há oito anos. 
As crianças estão agora bem crescidas.

Nota do autor: esta história nos foi 
contada pelo próprio Pedro - o actual 
marido da Joana.
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Carta para os jovens sem sorte (2)
Texto: General Tapioca

Tal como disse na última edição, existem 
princípios ou leis que governam o fenómeno 
a que chamamos sorte, bem como acções 
concretas para causar ou aumentar essa sorte. 
Apesar de serem ignoradas pela maioria, 
essas leis são universalmente conhecidas, e a 
sua observância é o que separa os sortudos 
dos azarados. E tal como disse anteriormente, 
a principal é a Lei da Causa e Efeito. Sobre 
esta lei, é preciso entender que a “causa” mais 
potente para criar um determinado “efeito” 
é o pensamento. James Allan defende, na 
sua obra clássica As a Man Thinketh, que o 
homem se torna aquilo em que pensa a maior 
parte do tempo, ou seja, os pensamentos são 
causas, e as condições actuais são efeitos. 
Isto significa literalmente que você é o que é 
por causa dos seus pensamentos. Onde você 
está hoje, o seu estatuto social, o trabalho 
que faz, o dinheiro que ganha, a casa em que 
vive, a esposa ou o esposo que tem, a roupa 
que está vestindo agora, tudo isso resulta da 
sua forma de pensar. Seus pensamentos são 
forças criativas que modelam a realidade 
de sua vida. Se você não está satisfeito com 
o actual estado de coisas na sua vida, então 
precisa mudar a sua maneira de pensar.

Outra lei que governa a probabilidade 
de sucesso ou, se preferir, a sorte é a Lei 
da Acção e Reacção. Esta é mais uma lei, 
enunciada pelo físico inglês Isaac Newton, 
também comprova a relação “causa-efeito”. 
Diz a lei que “para toda a força de acção 
existe uma força de reacção que possui 
o mesmo módulo e direcção, porém, em 
sentido contrário”. Em outras palavras, 
cada acção possui consequências. E já que 
é possível prever a consequência de uma 
acção, podemos criteriosamente escolher 
que acções queremos desencadear, tendo em 
mente o tipo de consequências que queremos 
obter. E, mais uma vez, aqui entra o papel 
do pensamento nesse processo: as pessoas 
bem-sucedidas, consideradas sortudas, usam 
o seu pensamento para escolher as palavras 
certas antes falar, para tomar as decisões 
certas antes de agir, para escolher o caminho 
a seguir e para escolher o momento certo 
para cada acção, visto que estão cientes de 
que suas acções irão desencadear reacções. 
Em contrapartida, os indivíduos sem sucesso 
e que, de um modo geral, se consideram 
azarados não pensam nas suas palavras antes 
de falar, não pensam nas suas acções nem 
nas possíveis consequências. Os azarados, 
paradoxalmente, confiam apenas na sorte.

Tendo as ideias acima expostas em mente, 
fica claro que a chave para se juntar ao 

duas vendas em cada 10 pessoas abordadas, 
depois três vendas em cada 10 tentativas, e 
continuamente irá aumentar o número de 
vendas, atingindo, por fim, a excelência.

É interessante notar que Jim Rohn não 
diz para o vendedor novato tentar vender 
para apenas 10 pessoas dentro de um 
mês até que melhore a sua habilidade e, 
consequentemente, a sua proporção, ele 
diz para compensar a sua baixa proporção 
aumentando o número de tentativas de venda, 
ou seja, se você vende para uma pessoa em 
cada 10 que aborda, se quiser fazer 30 vendas, 
aborde 300 pessoas. Fazendo isso, você 
aumenta as suas probabilidades de sucesso, 
você aumenta a possibilidade de ocorrência 
da sorte.

E falando em probabilidade, este é um 
outro factor que não deve ser ignorado por 
quem almeja mais sorte e sucessos na vida. 
Suponhamos que você esteja procurando 
emprego, e em cada 10 empresas onde 
submete seu CV, apenas uma lhe chama 
para a entrevista, você pode aumentar 
as probabilidades de ser chamado para 
entrevistas aumentando o número de CVs 
submetidos em várias empresas, só para dar 
um exemplo.

Você pode aumentar as probabilidades de 
um evento (efeito) ocorrer aumentando as 
causas de sua ocorrência. Isso é indiscutível, 
de tão óbvio. Entretanto, muitas pessoas 
ignoram esse facto. Robert Abraham, no seu 
curso o “Factor da Sorte”, dá um exemplo 
bastante esclarecedor: “o presidente da 
petrolífera American Oil Company (Amoco), 
certa vez, numa entrevista, quando foi 
questionado sobre por que a Amoco era 
a empresa que achava maior número de 
depósitos de petróleo e gás mais do que 
qualquer outra companhia petrolífera dos 
Estados Unidos, ele respondeu de forma 
simples: ‘isso é porque nós cavamos mais 
buracos’”. E ele continuou a explicar que 
todas as outras empresas petrolíferas tinham 
acesso ao mesmo banco de dados sísmicos, 
mesma informação geofísica, recorriam aos 
mesmos especialistas para a prospecção 
e usavam os mesmos equipamentos. De 
facto, segundo aquele responsável, não 
havia nenhum milagre ou truque para 
estar à frente dos concorrentes, a empresa 
simplesmente cavava mais buracos. Fazendo 
isso, aumentava as suas chances de achar mais 
depósitos de petróleo e gás. Este facto prova 
que aumentar as probabilidades de sucesso 
ou sorte é algo possível, e cada um de nós 
pode conscientemente o fazer. (Continua) 

grupo dos sortudos é pensar e agir como 
eles, o que significa focar seus pensamentos 
nos resultados que pretende obter e agir 
nessa direcção, ao mesmo tempo que evita 
todas as acções cujas consequências serão, 
naturalmente, desastrosas (criando o efeito 
azar).

Não poderia, nesta carta, deixar de 
mencionar a Lei do Plantar e Colher, 
também sobejamente conhecida, até porque 
tem registo nas Escrituras Sagradas. Esta lei 
defende que qualquer coisa que o homem 
plantar, isso irá colher. Se plantarmos coisas 
boas, colheremos coisas boas, se plantarmos 
coisas más, colheremos coisas más. O que 
acontece é que estamos todo o tempo a 
plantar. Tudo o que nós fazemos é semente: 
pensamentos, palavras, acções ou atitudes. 
Portanto, iremos colher de acordo com o que 
plantarmos.

Seja lá o que for que você esteja colhendo 
hoje, você plantou em algum momento da sua 
vida. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 9: 6, que 
“Aquele que semeia pouco, pouco também 
ceifará; e o que semeia com fartura, com 
abundância também ceifará”. Isto significa 
que quanto mais você planta, mais você 
colhe! Se um agricultor plantar uma semente, 
ele terá uma planta, mas, se plantar milhares 
de sementes, ele terá uma colheita abundante.

Se reparar, notará que é possível modificar 
a sua sorte aplicando essas leis. Você pode 
aumentar a sua “colheita” (sorte) aumentando 
as suas “sementes”.

Jim Rohn, um dos maiores entusiastas 
do desenvolvimento pessoal e sucesso, 
considerado “o Filósofo de Negócios Mais 
Importante da América”, descobriu um 
fenómeno interessante no universo das 
vendas, e que, por sinal, é transversal a todos 
os campos da vida humana. Esse fenómeno 
é a proporção. Segundo Rohn, ao entrar no 
negócio de vendas, inicialmente o vendedor 
terá dificuldades de vender, mas seja qual for 
a sua falta de habilidade para isso, em algum 
momento, ele conseguirá  fechar uma venda. 
Pode ser que consiga vender para uma em 
cada 10 pessoas que abordar. No entanto, 
se este vendedor novato quiser vender para 
cinco pessoas, terá de abordar 50 possíveis 
clientes, visto que a sua proporção inicial é de 
uma venda em cada 10 pessoas abordadas. O 
interessante é que quanto mais este vendedor 
continuar a vender, suas habilidades vão 
melhorar, e sua proporção vai também 
melhorar gradualmente, ou seja, com o 
passar do tempo, o vendedor até há pouco 
sem experiência passará a conseguir fechar 

•  “Custa menos ao nosso amor-próprio caluniar a sorte do que acusar a nossa má conduta” – Marquês de Maricá
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CENOE inspira criação do Centro de Operações 
Humanitárias de Emergência da SADC

Foi lançado, na semana passada, o 
Centro de Operações Humanitárias 
de Emergência (COHE) da Comuni-
dade de Desenvolvimento da África 

Austral (SADC). Baseado em Nacala-Porto, o 
COHE vai coordenar acções de resposta aos 
desastres naturais ao nível da região da África 
Austral. O centro foi inaugurado pelo Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, numa ceri-
mónia que contou também com a presença do 
Presidente do Botswana, Mokgweetsi Masisi.

Em Maio de 2021, o Conselho de Ministros da 
SADC homologou o plano de criação do COHE, 
que Moçambique já se tinha proposto a acolher 
em 2019. Um mês depois, estruturas da região, li-
deradas pelo Presidente em exercício, Filipe Nyu-
si, e pelo Presidente do Órgão de Cooperação nas 
áreas de Política, Defesa e Segurança, Mokgweetsi 
Masisi, procediam ao lançamento do organismo, 
baseado na cidade de Nacala-Porto, província de 
Nampula.

No seu discurso de ocasião, Filipe Nyusi clas-
sificou o centro como uma “resposta concreta” 
aos desafios decorrentes das mudanças climáti-
cas, daí ter sido “com sentido de urgência” que 
o país aceitou acolher o projecto, inspirado na 
experiência do Centro Nacional de Operações de 

Emergência (CENOE), organismo sob égide do 
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD), presidido por Luísa Meque, 
que também esteve na cerimónia.

“Com base na experiência do nosso país de 
criação e operacionalização do Centro Nacional 
de Operações de Emergência (CENOE), conheci-
da internacionalmente, o Governo de Moçambi-
que, com o beneplácito da SADC, aceitou acolher 
e operacionalizar este Centro Operativo Humani-
tário e de Emergência (COHE) da SADC, aqui na 
cidade de Nacala”, disse.

De seguida, o Chefe do Estado explicou as ra-
zões da escolha de Nacala para sediar o COHE.

“Possui infra-estrutura aeroportuária de qua-
lidade internacional e com dimensões para ater-
ragem de aviões de carga de grande porte; possui 
um porto internacional de águas profundas para 
a atracagem de navios de grande calado, sem pre-
cisar de dragagem; localiza-se numa região em 
franca expansão e com múltiplas vantagens de 
turismo e óptimas condições para albergar, com 
segurança e comodidade, os técnicos destacados 
para o efeito; garante acesso a toda a região aus-
tral e ao mundo, com maior flexibilidade; situa-se 
numa zona segura, tendo nas proximidades uma 
unidade militar, capaz de dar o seu contributo em 
missões humanitárias”, enumerou.

O Presidente em exercício da SADC assegurou 

que a única condição que Moçambique impõe é 
que o edifício sirva para antecipar, preparar e res-
ponder às necessidades de protecção e ajuda aos 
povos da região. Igualmente, convidou as organi-
zações internacionais e parceiros de cooperação a 
“abraçar” a iniciativa da SADC, “com acções con-
cretas” para o sucesso do projecto.

 O COHE destina-se a funcionar como uma es-
trutura regional de coordenação e tomada de de-
cisões, onde irão convergir peritos representando 
diferentes centros de operações e emergência. A 
representação inclui entidades nacionais de ges-
tão de desastres e redução de riscos, organizações 
de grupos directamente envolvidos nas operações 
de resposta aos desastres, em estreita colaboração 
com a unidade de redução de risco de desastres 
em Moçambique, disse o PR.

 
 País perde USD 150 milhões anualmente devi-

do aos desastres

Na sua intervenção, o Presidente da República 
lembrou que o país e a região têm estado, nos úl-
timos 20 anos, na rota dos ciclones, o que confere 
uma importância ainda maior ao COHE.

 “Em 2019, o ciclone tropical IDAI, classifica-
do como o pior a atingir a região da SADC na 
sua história mais recente, afectou três Estados-
-membros, designadamente Malawi, Moçambi-
que e Zimbabwe. O ciclone IDAI deixou um rasto 
de destruição na região que resultou em cerca de 
800 vidas perdidas nos três países atingidos, 2.500 
pessoas feridas e perto de 3 milhões de pessoas 
afectadas. O ciclone causou danos extensivos em 
infra-estruturas. Mais de 3.000 salas de aulas fi-
caram destruídas, prejudicando mais de 300 mil 
alunos e mais de 54 unidades sanitárias foram 
destruídas. Aproximadamente 778.822 hectares Filipe Nyusi e Mokgweetsi Masisi procedendo à inauguração do COHE

Texto: Dossiers & FactosD&F

ESFORÇO REGIONAL PARA FAZER FACE AOS DESASTRES

Estamos a en-
frentar um triplo 
desafio, o dos he-

diondos e cobardes ata-
ques terroristas em algu-
mas partes da província 
de Cabo Delgado, os de-
vastadores efeitos das 
mudanças climáticas, 
em forma de ciclones, 
cheias e secas, e a pande-
mia da Covid-19



13SEGUNDA-FEIRA 28 de Junho de 2021 DOSSIERS & FACTOS PLANO DE FUNDO

Baseado em Nacala, o centro vai assistir a todos os países da SADC

Luísa Meque, presidente do INGD

de terras cultivadas e colheitas ficaram destruídas, 
para além de centenas de gado perdido, agravando 
a já de si precária situação de segurança alimentar 
nas zonas atingidas”, lembrou.

Por outro lado, e citando um estudo realizado 
pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), 
Nyusi fez saber que Moçambique perde, anual-
mente, cerca de 150 milhões de dólares norte-
-americanos em razão da ocorrência dos desastres 
naturais. Para o Chefe do Estado, tais factos mos-
tram que o investimento na construção do COHE 
não só se justifica por razões humanitárias, mas 
também por razões de índole socioeconómica.

Apesar de ciente da mais-valia que o COHE 
poderá representar na mitigação e resposta aos 
desastres na SADC, Filipe Nyusi alertou aos Es-
tados-membros para que não se acomodem, pois 
“tudo indica que esta ocorrência cíclica de eventos 
climáticos extremos será permanente e de maior 
intensidade e devastação”, avisou Nyusi, apelando 
à solidariedade entre os Estados-membros.

 
Um mandato num contexto de adversidade
 
Em Agosto de 2020, o Presidente moçambica-

no, Filipe Nyusi, assumiu a presidência rotativa da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Aus-
tral, sucedendo ao então presidente da Tanzânia, 
John Magufuli, entretanto falecido. Ora, 2020 foi 
o ano em que a pandemia da Covid-19 ceifou mi-
lhares de vidas, para além de paralisar a economia 
global, uma situação que, associada aos desastres 
naturais e aos conflitos militares nas zonas centro 
e norte, faz com que Moçambique presida o bloco 
regional num contexto difícil.

 “Como é sabido, a nossa presidência decor-
re num contexto de adversidades sem preceden-
tes. Estamos a enfrentar um triplo desafio, o dos 
hediondos e cobardes ataques terroristas em al-
gumas partes da província de Cabo Delgado, os 
devastadores efeitos das mudanças climáticas em 
forma de ciclones, cheias e secas e a pandemia da 
Covid-19. O facto de não contribuirmos para a 
origem de qualquer destas crises, em nada alivia 

ou minimiza o enorme preço humanitário que os 
povos da SADC e o moçambicano, em particular, 
tem vindo a pagar”, disse.
 Entre os presentes na cerimónia de lançamento 
do Centro de Operações de Emergência da SADC, 
o destaque vai para o Presidente do Botswana, 
Mokgweetsi Masisi, a quem Filipe Nyusi dirigiu-se 
de forma especial. O Chefe de Estado disse que a 
presença do também presidente do Órgão de Coo-
peração nas áreas de Política, Defesa e Segurança 
“enche-nos de orgulho”. Lembrou que é com o es-
tadista tswana que “articulamos as questões relati-
vas às nossas concertações político-diplomáticas, 
além de assuntos relativos à resposta às calamida-

des naturais”, concluiu.
 Por sua vez, o Presidente Masisi disse que a 

SADC concedia uma grande importância ao 
COHE, destacando que o propósito do mesmo 
é prestar serviços aos países-membros afectados 
por desastres e emergências. Acrescentou ainda 
que a iniciativa da criação do centro deriva do en-
tendimento e convicção de que “juntos podemos 
fazer melhor”.

 
Exige-se melhor gestão do meio ambiente
 
Quem também esteve presente na cerimónia 

foi a presidente do Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de Desastres, Luísa Meque, 
que, há dias, apelou para uma gestão sustentável 
do meio ambiente por parte dos países da SADC, 
alertando para o risco de “sermos julgados pelas 
gerações futuras”, caso o meio ambiente continue 
a “degradar-se a este ritmo”.

 Luísa Meque, que falava na abertura da reu-
nião virtual dos ministros responsáveis pela ges-
tão de riscos de desastres ao nível dos países da 
SADC, enfatizou que a maioria dos impactos que 
o mundo, no geral, e a região, em particular, en-
frenta resulta da má gestão do meio ambiente pelas 
gerações anteriores e também pela actual. Como 
tal, exortou os Estados-membros a continuarem a 
implementar medidas para mitigar a degradação 
ambiental.

 A timoneira do INGD reconheceu o esforço 
dos países da região no sentido de assegurar a 
protecção de vidas, bens e infra-estruturas contra 
os desastres, e defendeu que não se pode baixar 
a guarda. “Há que trabalhar ainda mais, já que 
não se pode esperar que os desastres abrandem”, 
desafiou, acrescentando que “isto só demons-
tra a enorme responsabilidade que temos como 
Estados-membros de assegurar a afectação de ca-
pacidades e recursos necessários para proteger as 
nossas comunidades contra estes desastres recor-
rentes”, referiu a dirigente.
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Os funcionários premiados tiveram a classificação de “Ex-
celente” na avaliação de desempenho de 2020, tendo sido dis-
tinguidos com diplomas de honra e um presente em espécie.

 O Dia Internacional da Função Pública celebra-se anual-
mente a 23 de Junho, em todo o mundo. A data foi declarada 
pela Organização das Nações Unidas, em 2011, como forma 
de proporcionar ao mundo uma oportunidade de reflectir so-
bre o serviço público e o seu papel no desenvolvimento.

 Este ano, a data celebra-se sob o lema: “Construção da 
África que Almejamos através da Adopção de uma Cultura 
Ética que Apoie uma Liderança Orientada por Objectivos no 
Contexto de Crises”.

 O director-geral do INSS, Joaquim Moisés Siuta, falando 
no acto de premiação de 12 técnicos dos serviços centrais, que 
teve lugar na semana finda, começou por saudar a todos os 
funcionários da instituição pelo desempenho que têm vindo 
a registar no dia-a-dia em prol da prestação de melhor serviço 
aos utentes do Sistema de Segurança Social, nomeadamente os 
contribuintes, beneficiários e pensionistas. 

De seguida, encorajou aos galardoados a continuarem a 

A divulgação, que decorreu no passado dia 
(18), abrangeu 40 agentes económicos daquela 
parcela do país, num encontro organizado pelo 
Governo do Distrito da Matola.

  A dívida de contribuições na província de 
Maputo era, até ao mês de Maio 2021, de cerca de 
300 milhões de meticais, correspondente a 5.486 
empresas devedoras, das quais 5.403 estão abran-
gidas pelo regime dos Trabalhadores por Conta 
de Outrem (TCO) e 83 por TCP, de um univer-
so de 27.430 beneficiários, o que impossibilita a 
constituição do direito dos trabalhadores aos be-
nefícios da Segurança Social.

Anastácia Rita Quitane instou os agentes eco-
nómicos a aderirem ao perdão de multas e redu-
ção de juros de mora, de modo a garantir a re-

pautar pela excelência no exercício das suas actividades, ten-
do desejado que a instituição consiga alcançar, nos próximos 
anos, mais técnicos com a qualidade de excelência.

 Ainda no âmbito das festividades do Dia Internacional 

gularização da sua situação contributiva, o que 
irá contribuir para que cumpram com as suas 
responsabilidades, permitindo, por conseguinte, 
que os seus trabalhadores se beneficiem dos seus 
direitos. 

INSS divulga perdão de multas para agentes 
económicos da Matola

INSS premeia melhores funcionários
43 funcionários do Instituto Nacional 

de Segurança Social (INSS), a nível 
nacional, foram distinguidos pelo seu 
zelo, profissionalismo e dedicação ao 

trabalho, por ocasião do 23 de Junho, Dia In-
ternacional da Função Pública.

A Delegação Provincial do Ins-
tituto Nacional de Segurança 
Social em Maputo (INSS) di-
vulgou aos agentes económi-

cos do distrito da Matola o Decreto n.º 
29/2021, de 12 de Maio, que estabelece o 
perdão de multas e redução de juros de 
mora dos contribuintes do Sistema de Se-
gurança Social Obrigatória, no âmbito da 
mitigação dos efeitos da pandemia da Co-
vid-19

INSS em interacção com agentes económicos

da Função Pública, o INSS visitou e ofereceu cestas básicas 
a alguns funcionários aposentados, pelo reconhecimento 
do papel desempenhado em prol do desenvolvimento da 
instituição.

Cortesia: INSSD&F

Cortesia: INSSD&F

No encontro, também houve espaço para par-
tilha de informação sobre o incentivo para in-
vestimento em Moçambique por parte da APIEX 
(Agência para a Promoção de Investimento e 
Exportações).

PROVÍNCIA DE MAPUTO

NA CIDADE DE MAPUTO

Funcionários distinguidos posaram com Joaquim Siúta
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APESAR DO COMPROMISSO DOS ODS

A destruição do mangal é um dos grandes calca-
nhares da vastíssima costa moçambicana. Nos últimos 
tempos, o fenómeno acontece com maior frequência, 
geralmente para dar lugar à construção de habitações, 
produção de carvão e lenha, entre outros fins.

 Nas cidades de Maputo e Matola, são centenas as 
casas perfiladas em áreas que se presume protegidas. 
No bairro da Matola-rio, por exemplo, bem próximo ao 
rio Matola, é notória a destruição permanente de man-
gais, para a construção de habitações. Várias famílias 
instalaram-se ali de forma desordenada, e as casas têm 
sofrido devido à humidade característica dessas áreas, 
fazendo com que a estrutura das mesmas rapidamente 
se desgaste. 

Cada vez que chove, os quintais ficam totalmente 
alagados, colocando em risco a saúde dos residentes. 
Quem por lá mora justifica sua permanência com “falta 
de condições” para obter terrenos apropriados.

Existe, entretanto, o outro lado da moeda, em que 
estão aquelas famílias que decidiram erguer residências 
em áreas protegidas por opção. São famílias abastadas, 
que sacrificam o bem-estar da maioria para, por exem-
plo, ter uma casa com vista para a praia.

 Ao homem, adiciona-se ainda outro factor destrui-
dor, nomeadamente os ciclones. Em 2019, assistiu-se à 
passagem dos ciclones Idai e Kenneth, e, no presente 
ano, foi a vez do ciclone Eloise, todos eles com efeitos 
devastadores sobre o ecossistema dos mangais.

 
Governo numa corrida contra o tempo

 
No ano passado, o Governo aprovou a Estratégia 

de Gestão do Mangal, que tem cinco pilares de actua-
ção, nomeadamente a gestão de áreas de mangais, leis 
e fiscalização, capacitação, educação e sensibilização 
e pesquisa e conhecimento. No pilar da capacitação, 
o objectivo é formar técnicos e comunidades sobre as 
melhores formas de gerir o mangal. No pilar da pes-
quisa e conhecimento, pretende-se envolver as univer-
sidades e cientistas para o melhor conhecimento sobre 
o mangal.

A ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Au-
gusta Maíta, disse recentemente que o Governo está 
comprometido com a maximização dos benefícios que 
o mar oferece, sempre numa base de sustentabilidade, 
daí o compromisso para com os Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável, com enfoque para o objectivo 
número 14, o qual preconiza a protecção da vida mari-
nha, através da conservação e uso sustentável dos ocea-
nos, mares e recursos marinhos. 

“O Governo continua determinado no objectivo de 
restaurar cinco mil hectares de mangal, meta que Mo-
çambique se comprometeu, perante as Nações Unidas, 

a atingir até ao ano de 2022, no âmbito do cumprimento 
das metas de desenvolvimento sustentável. Para tal, está 
previsto para o próximo mês de Julho o lançamento do 
Programa Nacional de Restauração do Ecossistema do 
Mangal, cujo objectivo é mobilizar o país a engajar-se 
na implementação da Estratégia do Mangal”, explicou.

Com a iniciativa, espera-se consciencializar e 
orientar melhor as iniciativas de restauração, ter uma 
sociedade consciencializada sobre a importância deste 
ecossistema e criar alternativas de subsistência para as 
comunidades que encontram no ecossistema do man-
gal a única fonte de sobrevivência.

A governante apelou para uma partilha de ideias, 
visões, estratégias e acções para a missão de defender o 

Moçambique incapaz de conter 
destruição do mangal
Apesar de se ter comprometido a 

restaurar cinco mil hectares de 
mangais até 2022, à luz dos Ob-
jectivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS), Moçambique tem assistido à 
contínua degradação daquelas plantas. Numa 
clara corrida contra o tempo, o Ministério do 
Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) vai 
lançar, no próximo mês, o Programa Nacional 
de Restauração do Ecossistema do Mangal.

Texto: Lídia CossaD&F

Augusta Maita – MIMAIP – Governo vai restaurar cinco mil hectares de mangais
mar e os ecossistemas marinhos, sua utilização susten-
tável e o resguardo para as gerações vindouras.

Os mangais (plantas que crescem nas margens dos 
rios e na orla costeira) são considerados ecossistemas 
de carbono azul, importantes pela forma como ajudam 
a filtrar poluentes na água. Para além disso, são uma 
barreira natural contra tempestades e constituem o ha-
bitat de diversas espécies de plantas e peixes.

O Dia Internacional da Conservação dos Mangais 
foi adoptado a 26 de Julho de 2015 pela conferência ge-
ral da Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) e é comemorada desde 
2016 para vincar a importância e vulnerabilidade do 
mangal.

Anúncio publicitário
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Espanha e França monopolizam 
atum do oceano Índico

GULA OCIDENTAL NOS MARES

Apesar da longa distância que os 
separa do oceano Índico, França 
e Espanha são os países que mais 
exploram aquelas águas, com o 

objectivo de capturar o atum albacora. Em 
Março deste ano, países como Seychelles e 
Maldivas fizeram soar os alarmes face à pesca 
desenfreada e irresponsável de uma espécie 
que demanda protecção por parte dos Esta-
dos.

É mais um caso em que prevalece a lei do mais 
forte, como se o mundo de uma selva se tratasse. 
Apesar de haver consensos sobre a necessidade de 
se pescar responsavelmente o atum, países como 
França e Espanha ignoram todos os limites na 
busca por aquele precioso recurso. O alvo princi-
pal é o atum albacora, também conhecido como 
atum amarelo, o segundo com mais interesse no 
sudoeste do Índico, apenas atrás do atum gaiado.

De acordo com o sítio multinews.sapo.pt, em 
2019, só os dois Estados apanharam 70.000 tone-
ladas de atum albacora, números bem superiores 
aos Estados que estão próximos do oceano Índico. 
O Irão, por exemplo, apanhou 58 mil toneladas. 
Por sua vez, Sri Lanka e Maldivas não passaram 
de 44 mil toneladas cada.

A União Europeia chegou a propor uma sé-
rie de medidas com vista a reduzir a captura do 
atum, mas não sugeriu qualquer restrição em re-
lação aos dispositivos usados para o efeito. Ora, 
sendo os países europeus aqueles que dispõem de 
esquemas de agregação mais eficientes (em Mo-
çambique corresponde ao que se chama ‘artes de 
pesca’), a proposta gerou muita fúria no seio das 
nações costeiras, que imediatamente se “atiraram” 
contra aquele bloco regional.

“A UE é hipócrita, anda pelo mundo falando 
sobre pesca excessiva. É uma situação neocolo-
nial. O que a UE está a dizer é que eles não se im-
portam com nossas nações costeiras”, disse Nir-
mal Shah, ex-presidente da Autoridade de Pesca 
das Ilhas Seychelles e actual chefe-executivo da 
Nature Seychelles, uma organização não gover-
namental que se dedica à conservação ambiental.

“Sem surpresa, a UE apresentou uma proposta 
de albacora que é lamentavelmente insuficiente, 
não levaria à recuperação oportuna do stock e po-
deria, de facto, permitir que a frota da UE aumen-
tasse suas próprias capturas, em comparação com 
2019”, disse Jess Rattle, da Blue Marine Founda-
tion, que criticou o uso das FADs – dispositivo de 
agregação do peixe que permite a pesca em larga 
escala – por parte da União Europeia.

Quem também se opôs ao uso das FADs foi o 
Quênia. Através do director assistente de Pesca 

do Ministério da Agricultura, Stephen Ndegwa, 
o Quênia propôs que o uso das mesmas fosse 
restringido, alertando para o risco que correm os 
países africanos em face da “gula” ocidental.

“As embarcações pesqueiras estrangeiras, 
como as embarcações da UE, se moverão para 
outros oceanos, mas nós não seremos capazes 
de nos mover - e ficaremos presos sem peixes”, 
avisou.

 
Nações pequenas em pânico

Não obstante o facto de fazer fronteira com 
África, Ásia e Austrália, o Oceano Índico tem 
sido mais explorado pelos países europeus. Atra-
vés do uso das FADs, as embarcações europeias 
“arrastam” tudo que encontram, colocando em 
causa a reprodução do atum amarelo e, conse-
quentemente, a sobrevivência de Estados como 
Maldivas, cuja economia depende quase que em 
100% da actividade piscatória.

Contrariando a proposta da UE, que foi clas-
sificada como “hipócrita e neocolonialista”, as 
Maldivas apresentaram à Comissão do Atum do 
Oceano Índico (IOTC) um plano de redução da 
captura do atum bem mais drástico, que foi re-
conhecido por várias organizações não governa-
mentais como o mais “equitativo”. E valeu a pena. 
Na reunião de emergência da IOTC, realizada 
em finais de Março, foi decretada uma redução 
de 6% nas pescas do atum.

Apesar de não corresponder fielmente à pro-
posta inicial, a decisão deixou satisfeitas as auto-
ridades das Maldivas. O Correio da Manhã cita 
uma declaração do ministro das Pescas, Recur-
sos Marinhos e Agricultura maldivo, Hussain 
R. Hassan, nas quais considera ter sido adopta-
do um plano que era “urgentemente necessário” 
para reconstituir stock de atum amarelo.Atum amarelo é dos peixes mais procurados

Texto: Dossiers & FactosD&F

“Sem surpresa, 
a UE apresentou 

uma proposta de albacora 
que é lamentavelmente 
insuficiente, não levaria 
à recuperação oportuna 
do stock e poderia, de 
facto, permitir que a frota 
da UE aumentasse suas 
próprias capturas, em 
comparação com 2019”
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Parruque fez este anúncio na celebra-
ção do 23 de Junho, Dia Internacional da 
Função Pública, que este ano se celebrou 
sob lema: “Construção da África que al-
mejamos através da adopção de uma cul-
tura ética que aposta por uma liderança 
orientada para objectivos no contexto da 
crise”.

Em 2020, segundo o governante, fo-
ram realizados 4.858 actos administra-
tivos, sendo 734 novas admissões, 2.032 
progressões, 935 mudanças de carreira e 
1.157 promoções.

Júlio Parruque desafiou os funcionários 
e agentes do Estado na província de Mapu-
to a consolidarem uma administração pú-
blica assente em valores de meritocracia, 
integridade e profissionalismo.

Disse que o Conselho Executivo Pro-
vincial de Maputo continuará a promover 
no seio dos funcionários e agentes do Es-

A falta de emprego em Moçambique, em particular 
na província de Maputo, tem tirado sono aos jovens. A 
situação piorou de forma significativa com a pandemia 
da Covid-19, uma vez que algumas empresas se viram 
forçadas a fechar, acabando por despedir parte dos seus 
trabalhadores.

Tal facto, associado à subida dos preços de produ-
tos de primeira necessidade, afectou grandemente o 
rendimento das famílias, que procuram reinventar-se. 
Algumas optam por abraçar a agricultura e, em pe-
quenas porções de terra dentro dos quintais, cultivam 
hortaliças.

Diante do ambiente vivido por alguns citadinos, de-
vido à subida de preços de alguns produtos e/ou à falta 
de poder de compra, a principal fonte de rendimento 
das famílias tem se tornado a prática agrícola por conta 

Governador anuncia actos administrativos para 
6.500 agentes e funcionários do Estado

Horta caseira continua a ser “escape” para 
famílias carenciadas

O governador da província 
de Maputo, Júlio Parruque, 
anunciou, semana finda, a 
realização para o ano em 

curso de 6.500 actos administrativos 
para os funcionários e agentes do Esta-
do ao nível da província.

Multiplicam-se as famílias que 
recorrem ao cultivo de hortali-
ças em pequenos canteiros para 
garantir a sobrevivência, numa 

conjuntura particularmente difícil. Apesar 
do abrandamento de algumas medidas de 
prevenção e consequente reabertura de em-
presas, muitos são os cidadãos que não volta-
ram a trabalhar. Agora dedicam-se à produ-
ção de alface, entre outras culturas.

tado valores nobres, tais como integrida-
de, honestidade, humanismo, solidarieda-
de e austeridade.

Por outro lado, continuará comprome-
tido com a salvaguarda dos direitos previs-
tos no Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, como assistência médi-
ca e medicamentosa, promoção, progres-
são e mudança de carreira, entre outros.

Exortou os funcionários e agentes do 
Estado a apropriarem-se cada vez mais, e 
com interesse, do modelo de governação 
descentralizada. Aliás, Parruque reconhe-
ceu a coragem dos funcionários e agentes 
do Estado que, diante de dúvidas e receios 
sobre a governação descentralizada, man-
têm-se no Conselho Executivo Provincial 
e levam a “máquina” avante.

Na ocasião, o governante distinguiu 
com prémios e diplomas 12 funcionários e 
agentes do Estado em serviço nas direcções 
provinciais e no Gabinete do Governador.

Júlio Parruque, governador de Maputo

Centro de Saúde da Polícia deve prestar assistência à sociedade

Texto: Dossiers & FactosD&F

Texto: Dossiers & FactosD&F

própria.
A actividade tem sido crucial para minimizar as 

dificuldades do dia-a-dia. É que as famílias já não são 
obrigadas a recorrer diariamente ao mercado para se 

poderem alimentar. Ao mesmo tempo, e sobretudo 
para aquelas famílias que têm quintais espaçosos, a hor-
ta tornou-se uma fonte de renda, uma vez que a produ-
ção é comercializada nos pequenos mercados.

NO DIA DA FUNÇÃO PÚBLICA
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Quatro jovens moçambicanos fize-
ram uma maratona de 1600 quiló-
metros de patinagem em linha, de 
Quelimane até  à cidade de  Mapu-

to, onde foram saudados pelo Presidente da 
República, durante a cerimónia alusiva aos 46 
anos da Independência Nacional, realizada no 
dia 25 de Junho. Trata-se de Donaldo Salvador, 
Olívia Baptista Madeira, Fragoso Silvestre e 
Tino Novais. 

Jovens alcançam feito inédito 
na patinagem nacional

A maratona de patinagem em linha teve o 
seu início no dia 03 de Junho do ano corrente e, 
mais do que um mero acto desportivo, foi uma 
plataforma de promoção da unidade nacional.

Na província de Maputo, concretamente no 
distrito de Marracuene, foram recebidos pela 
secretária permanente, Carmilda Manhiça, em 
representação do administrador daquele ponto 
do país, Shafee Sidat.

Ainda em Marracuene, os quatro patinado-
res mantiveram encontros com membros do 
Governo Distrital e depois ministraram uma  
palestra sobre a patinagem em linha perante 
estudantes de várias escolas. Igualmente, visi-
taram infra-estruturas de interesse público e 
turístico.

 
“Estamos cientes da árdua missão” - Carmil-

da Manhiça

Na interacção com os patinadores, a secretá-

ria permanente de Marracuene louvou a inicia-
tiva dos quatro atletas e reconheceu a “dureza” 
da viagem que tinham realizado.

“Sentimo-nos honrados por terem este mo-
mento de interacção com as nossas escolas,   
desde que entraram no nosso distrito. Estamos 
cientes da árdua missão e a honrosa tarefa de 
percorrer 1600 quilómetros em 23 dias, numa 
maratona cujo objectivo é sensibilizar moçam-
bicanos  para a  prevenção da Covid-19, can-
cro da mama, tuberculose e malária, bem como 
promover valores da independência e da unida-
de nacional”, disse a secretária.

 Para aquela dirigente, a passagem dos atle-
tas por aquele ponto da província de Maputo é 
um grande incentivo e representa um enorme 
orgulho para os jovens, que poderão interessar-
-se pela modalidade. “Queremos, desta feita, 
reiterar a coragem, determinação e desempe-
nho da vossa parte, Marracuene é vossa casa”, 
acrescentou.

“As mulheres também são capazes”

Por sua vez, Olívia Madeira, a única pati-
nadora do grupo, afirmou que faz parte desses 
atletas porque queria mostrar a outras mulhe-
res  que “nós  somos também capazes”.

“A motivação que me fez juntar-me ao gru-
po é mesmo essa. Queria mostrar a outras 
mulheres  que nós  somos também capazes de 
praticar este desporto de patinagem em linha. 
Algumas mulheres não gostam de praticar 
desporto, mas podem tentar, não só a patina-
gem em linha, podem praticar futebol, bas-

Estes atletas podem ter fixado um novo recorde na patinagem em linha

Texto e fotos: Albino 
Mahumana

D&F

quetebol, etc.”, apelou.
Referindo-se às dificuldades, Madeira afir-

mou que teve problemas na marcha, pois a 
dos homens “é um pouco mais puxada que a 
minha”.

Já o patinador Donaldo Paiva afirmou que 
esta é a maior patinagem de todos os tempos 
e explicou as razões da aventura: “por gostar 
de patinagem, amar de verdade, decidi comi-
go mesmo fazer uma coisa que chamasse aten-
ção a Moçambique. Então, idealizei, pensei e 
decidi fazer a maior patinagem de todos os 
tempos, para todos acreditarem quem eu sou, 
e eu também acreditar que amo demais esta 
modalidade”.

Paiva já tinha realizado quatro maratonas 
no país, nomeadamente em Quelimane, Nam-
pula, Ilha de Moçambique e Vilankulo. Após 
a última, contactou ao pai e disse-lhe que 
pretendia partir de Quelimane até Maputo. 
“Ele não acreditou em mim, pensou que fosse 
brincadeira. Eu disse que estava a falar a sério. 
Sentamos e conversamos e acertamos os deta-
lhes”, lembrou o atleta. 

“Decidimos partir de Quelimane para Ma-
puto. Definimos a data para o início da mar-
cha, que foi o dia 14 de Abril, Dia Mundial de 
Patinagem”, recordou, para mais adiante enal-
tecer o Governo, que, segundo suas palavras, 
abraçou o projecto sem quaiquer hesitações.

Os quatro patinadores foram recebidos na 
cerimónia de atribuição de condecorações e 
títulos honoríficos, que foi realizada na Pra-
ça dos Heróis moçambicanos, por ocasião da 
passagem do 25 de Junho, Dia da Independên-
cia Nacional.

“por gostar 
de patinagem, 

amar de verdade, de-
cidi comigo mesmo 
fazer uma coisa que 
chamasse atenção a 
Moçambique. Então, 
idealizei, pensei e de-
cidi fazer a maior pa-
tinagem de todos os 
tempos, para todos 
acreditarem quem eu 
sou, e eu também acre-
ditar que amo demais 
esta modalidade”.

PERCORRENDO 100 QUILÓMETROS POR HORA
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Chicotadas psicológicas: a face mais 
visível de uma gestão rudimentar

Em apenas 11 jornadas, há registo 
de cinco chicotadas psicológicas no 
Moçambola 2021, todas derivadas 
de alegados maus resultados. São 

medidas drásticas que representam preocu-
pação dos dirigentes para com o rumo dos 
clubes que lideram, mas, em última análise, 
tais decisões são ainda mais preocupantes, 
porquanto expõem à nu a absoluta falta de 
noção dos princípios basilares de gestão 
desportiva.

Nos meandros do futebol, tornou-se popular a expres-
são “os treinadores vivem com as malas feitas”, em referên-
cia à facilidade com que, de um momento para o outro, 
podem ser despedidos dos clubes. Esta é uma realidade 
transversal à todos os quadrantes, e é normal. Tal como 
um Presidente da República substitui ministros para “con-
ferir uma nova dinámica”, também os presidentes dos clu-
bes procedem da mesma forma com vista a melhorar os 
resultados desportivos.

Cumpre, porém, ressalvar que, apesar de normal, 
a demissão de um treinador é uma decisão excepcional 
e extrema, devendo resultar da percepção de que reside 
nesta figura a razão do insucesso desportivo. Impunha-
-se que, antes de se avançar para a rescisão contratual, os 
dirigentes analisassem profundamente todas as variáveis 
passíveis de condicionar a performance de uma equipa. 

Temos motivos para crer que, em Moçambique, os 
clubes não fazem esse importante diagnóstico, o que é de 
uma gravidade atroz, porque sintomático do amadorismo 
e da má gestão. É por conta disso que uma situação de ex-
cepcionalidade tonou-se corriqueira na gestão dos clubes. 
De resto, a época em curso é paradigmática nesse aspecto. 

Oito dos 14 clubes do Moçambola já não estão com 
os treinadores com que iniciaram a temporada. Com ex-
cepção de Horácio Gonçalves e Artur Comboio - saíram 
voluntariamente para abraçar outros projectos -  e Rogério 
Mariani - perdeu a vida – os treinadores foram vítimas das 
chicotadas psicológicas, todas baseadas no mesmo funda-
mento: maus resultados.

O caso mais fresco é o de Antero Cambaco, afastado 
do comando técnico do Ferroviário de Nacala. Cambaco 
engrossa uma lista já grande composta por Aly Hassane, 
Chaquil Bemat, Nacir Armando e Amide Tarmamade, 
que estavam, respectivamente, ao serviço da Liga Despor-
tiva de Maputo, Ferroviário de Nampula, União Desporti-
va de Songo e Textáfrica de Chimoio.

Quase todas estas demissões atestam a incompetência 
dos gestores dos respectivos clubes, associada ao apetite 
voraz por resultados imediatos, no qual assenta a ausência 
de projectos sustentáveis. Este é o problema fundamental 
dos nossos clubes e do nosso desporto, no geral.

Os projectos desportivos em Moçambique resumem-
-se à simples actos burocráticos, como a contratação de 
atletas e treinadores, tudo feito com uma aleatoriedade as-
sustadora. Ignoram os clubes que, em condições normais, 
a definição do perfil do treinador e dos atletas resulta de 
uma clara definição de um modelo de jogo. Para um mo-
delo que privilegie saídas em transições, será sempre mais 
útil um José Mourinho do que um Mauricío Sarri, para 
quem a posse de bola é um princípio sacrossanto. De igual 
modo, jogadores como Ngolo Kante são mais consentâ-
neos com este modelo do que propriamente os Gundon-
gans desta vida.

Esta é uma premissa a qual os dirigentes desportivos 
nunca dão a devida atenção, por isso assiste-se, época após 
época, à descompassada “dança dos treinadores”, injusta-
mente responsabilizados pelo mau planeamento desporti-
vo das direcções dos clubes. Colocando a carroça à fren-
te dos bois, e sem scounting nenhum, muitos dirigentes 
chamam para si a responsabilidade de contratar uma “car-
rada” de jogadores, e só depois disso procuram por um 

treinador. Chegado ao terreno, o primeiro problema com 
que o técnico de confronta é a incompatibilidade entre a 
sua proposta de jogo e os intérpretes que lhe são colacados 
à disposição. O resultado disto é óbvio: más exibições e 
maus resultados e, lá está, demissão do timoneiro. A se-
guir, contrata-se outro treinador, a quem se dá dois jogos 
para apresentar resultados positivos. Não conseguindo, é 
igualmente afastado, abrindo espaço para mais um, mais 
um e mais um. 

Incapazes de fazer um exercício introspectivo, as di-
recções dos clubes que militam na fina flor do futebol 
nacional julgam-se imaculados, e, por isso mesmo, nunca 
equacionam a hipótese de serem, também eles, culpados 
pelo mau desempenho no relvado. Quando as coisas não 
correm à contento, há que apresentar um cordeiro às exi-
gentes massas associativas, e o treinador é o elo mais fraco. 

O futebol moçambicano é um circo onde os treinado-
res são usados como máscaras para esconder debilidades 
absolutamente inacreditáveis. Que sentido faz exigir re-
sultados à um profissional que sequer tem bolas suficien-
tes para treinos? Que moral tem um dirigente para, em 
menos de cinco jornadas, demitir um treinador a quem 
não dá mínimas condições?

Foi público que o Textáfrica enfentava problemas de 
tesouraria, de tal sorte que chegou a ficar cinco meses sem 
conseguir parar ordenados aos seus colaboradores, incluí-
do atletas e equipa técnica. Ainda assim, não se coibiu de, 
à terceira jornada, “mandar passear” Amide Tarmamade, 
“por maus resultados”. Haja coragem!

Manchester City, Ajax ou Atalanta são demonstrações 
eloquentes de que o sucesso desportivo não cai dos céus 
e deviam servir de inspiração para os nossos dirigentes. 
Internamente, fica na retina o fantástico trabalho desen-
volvido pela Associação Black Bulls, um clube que definiu 
claramente a sua matriz de jogo, através da qual traçou 
o fio condutor que o orienta há alguns anos, já desde as 
provas provinciais. 

Hoje lidera o campeonato nacional em pleno ano de 
estreia, mas o maior selo de qualidade dos “touros” talvez 
seja a quantidade de jogadores que “exporta” e que vão as-
sumindo um protagonismo cada vez maior ao nível das 
selecções nacionais. É olhar e aprender.que se vê no relvado é, na maioria das vezes, o reflexo do que se faz fora

Texto: Amad CandaD&F

Incapazes de fa-
zer um exercício 

introspectivo, as direc-
ções dos clubes que mi-
litam na fina flor do fu-
tebol nacional julgam-se 
imaculados, e, por isso 
mesmo, nunca equacio-
nam a hipótese de serem, 
também eles, culpados 
pelo mau desempenho 
no relvado
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A TERRA E OS HOMENS
Combatendo a covid 19 e celebrando a independência nacional em 

patins
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ALVOS
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“Isso sugere 
que Yasuke 

poderia ter nasci-
do em Moçambi-
que, como alguns 
h i s t o r i a d o r e s 
acreditam, dado 
que o swahili ain-
da é falado em al-
gumas partes do 
norte do país”

Se a epopeia dos combatentes da Luta de Liberta-
ção Nacional é desconhecida da maioria dos cidadãos 
moçambicanos, não espanta que, até hoje, não haja, 
no país, registo de uma única publicação sobre uma 
figura que, embora nascida em Moçambique, viu sua 
saga gloriosa desenrolar-se na Ásia. É esta realidade 
que a editora Kulera pretende contrariar, através de 
uma antologia sobre Yasuke, o Samurai negro que deu 
- e continua a dar - vida a produções de sucesso à es-
cala global.

Para concretizar esse desiderato, a editora está, 
desde 24 de Maio, – e o exercício segue até 19 de Ju-
lho próximo – a receber textos inspirados na figura do 
guerreiro, que depois serão submetidos a uma triagem 
da qual resultará a antologia “Crónicas de Yasuke: o 
primeiro Samurai negro”, uma obra que deverá ser 
lançada no primeiro semestre de 2022.

Para Emílio Cossa, organizador da obra, a iniciati-
va não só permitirá a exploração da ‘ficção histórica’, 
um género literário que considera ter “muito poten-
cial”, como também irá colocar Yasuke num pedestal 
especial dos heróis da pérola do Índico. “[Vai] dar a 
conhecer ao público a sua existência e categorizá-lo 
como um dos primeiros heróis moçambicanos”, disse 
o escritor, citado por um comunicado da Kulera rece-
bido na nossa redacção.

Não há muitos registos sobre Yasuke, mas há várias 
pistas que indicam que nasceu em Moçambique. Cita-
do pela BBC News, Floyd Webb, director de cinema, 
refere-se a Yasuke como um homem que entendeu a 
linguagem cultural do Japão e que adorava dançar e 
tocar utenzi - uma forma histórica de poesia narrativa 
swahili que celebra actos heróicos.

“Isso sugere que Yasuke poderia ter nascido em 
Moçambique, como alguns historiadores acreditam, 
dado que o swahili ainda é falado em algumas partes 
do norte do país”, escreveu a BBC News, em matéria 
publicada em 15 de Outubro de 2019.

A rápida adaptação à cultura nipónica, bem como 
a sua invulgar estatura física (fala-se de aproximada-
mente 1.88 metro de altura, muito acima de 1.60 metro 
que constitui altura média no Japão), terão impressio-
nado Oda Nobunagana, um poderoso senhor feudal 
japonês do século 16, que ficou conhecido como o pri-
meiro dos três unificadores do Japão – os outros são 
Toyotomi Hideyoshi e Ieyasu Tokugawa.

 
Multiplicam-se produções sobre Yasuke

Do cinema à literatura, passando pela música, a 
história do Samurai moçambicano parece ter hipnoti-
zado os criativos de todo o universo, tal é a quantidade 
de produções sobre o guerreiro. Depois de interpre-
tar “Pantera Negra”, o falecido actor norte-americano 
Chadwick Boseman preparava-se para fazer as vozes 
de Yasuke. Em Maio deste ano, a plataforma de strea-
ming Netflix recorreu a uma série de animação para 
narrar a história do lendário guerreiro.

No continente negro, o destaque vai para o jorna-
lista e escritor costa-marfinense Serge Bilé, que, em 
2018, lançou a obra “Yasuke: le Samouraï Noir” – “Ya-
suke: o Samurai Negro”, em português. A antologia 
que está a ser preparada pela editora Kulera poderá ser 
a primeira iniciativa do género na literatura moçambi-
cana, mas sabe-se que, em vida, Calane da Silva tinha 
na forja um livro inspirado na história daquele que é 
tido como o primeiro Samurai não japonês.

O rapper Jay Argh, do grupo New Joint, também se 
juntou à onda e, em 2020, lançou uma Extended Play 
(EP) denominada “Yasuke”, composta por oito faixas.

As referências ao único Samurai negro da história 
não se ficam por aí. “Yasuke serviu como inspiração 
criativa no lançamento da 5.ª geração da Mitsubishi 
L200, sendo referenciado como “Samurai Africano”, 
tendo sido lançado em Novembro de 2016 um modelo 
exclusivo com o nome L200 YASUKE, em sua home-
nagem. Nas artes plásticas, Matine João, jovem con-
ceituado artista moçambicano, pintou em aguarela so-
bre papel gravuras sobre a vida de Yasuke, tendo estas 
sido doadas ao acervo do Museu de História Natural 
de Maputo, com o apoio do Grupo João Ferreira dos 
Santos, numa série de acções que promovem o resgate 
do Samurai Africano”, sublinha a editora Kulera.

Samurai moçambicano Yasuke terá uma 
antologia
A Netflix lançou, em Maio último, 

uma série de animação que retra-
ta a história de Yasuke, amplifi-
cando a lenda do único Samurai 

negro de que há memória, e que, afinal, era 
moçambicano. No mesmo mês, a editora 
Kulera lançava a convocatória para a con-
cepção da antologia “Crónicas de Yasuke: o 
primeiro Samurai negro”, um livro que pro-
mete categorizá-lo como um dos primeiros 
heróis moçambicanos. A garantia é do pró-
prio organizador da obra, Emílio Cossa.

O regulamento para a antologia pode ser consultado no sítio www.editorakulera.com

INICIATIVA DA EDITORA KULERA
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INTERNACIONAL
Nova variante impulsiona terceira 
vaga em África

“A variante Delta, que dominou 
a segunda vaga da Índia, foi 
reportada em 14 países e 
detectada na maioria das amostras 
sequenciadas no último mês, na 
República Democrática do Congo 
(RDC) e no Uganda”, disse a 
directora regional para África da 
OMS.

Matshidiso Moeti, que falava 
a partir de Brazzaville sobre 
a evolução da pandemia da 
Covid-19 no continente africano, 
lembrou que a doença já causou 
quase 140 mil mortes em África, 
que regista mais de 5.3 milhões 
de casos de infecção pelo novo 
coronavírus. “A terceira vaga está 
a ganhar velocidade, espalhando-
se mais rapidamente e atingindo 
os países com mais força”, afirmou, 
considerando o actual cenário 
“incrivelmente preocupante”.

“Com o rápido aumento do 
número de casos e de relatos de 
doenças graves, esta nova vaga 
ameaça ser a pior de África até 
agora”, alertou, citado pela Agência 
Lusa.

A responsável da OMS 
considerou que “África ainda 
pode atenuar o impacto destas 

infecções em rápido crescimento”, 
mas alertou para o facto de “a 
janela de oportunidade estar 
a fechar-se”. Acentuou o apelo 
urgente para acelerar a vacinação 
e a necessidade de as populações 
continuarem a manter medidas 
de saúde pública que evitem a 
propagação da doença.

“África precisa urgentemente 
de mais milhões de vacinas. 
Precisamos de um sprint, não 
de uma maratona, para proteger 
rapidamente aqueles que 
enfrentam os maiores riscos. 
Os casos de Covid-19 estão 
a ultrapassar as vacinações, 
deixando cada vez mais pessoas 
perigosamente expostas”, 
salientou.

“Pelo menos 16 países estão 
a renunciar à quarentena para 
aqueles que possuem um 
certificado de vacinação. Embora 
seja importante proteger as 
fronteiras e impedir a propagação 
da Covid-19, as medidas devem 
ser equitativas. Os africanos não 
devem enfrentar mais restrições 
porque não podem ter acesso às 
vacinas”, advogou.

“Fazer da prova de vacinação 
um pré-requisito para as 
viagens pode aprofundar as 
desigualdades, particularmente 
enquanto as vacinas continuarem 
com tão escasso fornecimento”, 
sublinhou.

Segundo o balanço da agência 
francesa AFP, a pandemia da 
Covid-19 havia provocado, até 
ao fecho desta edição (sexta-
feira), pelo menos três milhões 
de vítimas mortais em todo o 
mundo, resultantes de mais de 
179 milhões de casos de infecção 
diagnosticados oficialmente.

A variante Delta, 
p r e d o m i n a n t e 
na segunda vaga 
de infecções pelo 

novo coronavírus na Índia, 
foi detectada em 14 países 
africanos e está a impulsio-
nar uma terceira vaga de 
contaminação por Covid-19 
no continente africano, aler-
tou recentemente a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS).

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

INDEPENDENTES?
 

Há 46 anos independente, 
Moçambique passa agora pelos seus 
maiores testes como nação. Tivemos 
avanços grandes e retrocessos igualmente 
gigantes. A guerra da RENAMO nunca 
parou, só ganhou novos formatos. Como 
Samora dizia, o ambicioso nunca muda, 
ele só muda de táctica. Por outro lado, 
temos a desestabilização que ganha 
terreno em Cabo Delgado.

Moçambique está a gerir duas guerras 
de desestabilização sufocantes para 
qualquer governo, para qualquer povo. 
Antes éramos conhecidos como um povo 
pacífico, acolhedor, mas bastou o anúncio 
das quantidades de riqueza que o país 
possui para a desestabilização chegar e 
ganhar corpo, criando motivos para se 
perguntar se estaremos nós realmente 
independentes. Do colonialismo, sim, 
mas não do colono, porque este nunca 
se dissociou da mentalidade superior 
e postura altiva. Estes não “largam o 
osso” nem vão largar. África sempre foi a 
galinha dos ovos de ouro da Europa, um 
continente pouco abençoado em termos 
de recursos naturais e minerais e que olha 
para África como o seu sustento, aquele 
que deve compensar aquilo que Deus 
não lhes deu. Saíram os colonialistas, 
mas não parou a opressão. Na verdade, 
a opressão económica intensificou-se, 
agora em forma de neocolonialismo. 
Inventam sempre termos bonitos para 
nos subjugar e a globalização é um 
desses lindos conceitos. O colono só 
mudou de táctica e  escondeu-se atrás de 
instituições internacionais como FMI, 
Banco Mundial e tantas outras. Dessa 
opressão, ninguém sai. Se o tentares,   
acabas como Moçambique, humilhado 
em praça pública e desacreditado. São 
eles que fazem os relatórios,  são eles que 
têm o dom de dizer o que está certo ou 
errado, e nós, África,  Moçambique,  só 
temos que os seguir desalmadamente. 
Quando lhes interessa, viras o país 
da moda. Ontem Moçambique, hoje 
Ruanda, amanhã será outro país. 
Avanços? Sim, tivemos. Caiu o último 
baluarte do colono, Cahora Bassa voltou 
a ser “nossa”, e a que custo!... Cerca de 
USD 800 milhões, mas é nossa. Por 
sinal, foi o último dinheiro que Portugal 
“apanhou” assim de mão beijada. Somos 
um dos países, pelo menos ao nível dos 
PALOP, mais avançados em termos de 
municipalização. Na educação, Garganta 
assistiu à massificação do ensino 
superior em todo o país e agora há 

necessidade de trazer a qualidade a este 
sector. Temos uma política fiscal forte e 
sólida, não interessa se é boa para o povo, 
mas consegue alimentar o OGE. Aliás, já 
não dependemos desalmadamente de 
“donativos”, mas há muito por organizar, 
há muito por avançar, a revolução não 
termina, não,  a revolução não pára, 
dizia Marcelino dos Santos, o ícone do 
Partido FRELIMO, que enquanto houver 
revolução por se fazer, não há tempo para 
morrer. É este o espírito que tem que ser 
recuperado pelo partido no poder, os 
últimos nos benefícios e os primeiros no 
sacrifício. Ficaria feliz o kota Marcelino 
se a terra fosse a solução dos problemas 
dos moçambicanos.  

Ainda precisamos de mais políticas 
focalizadas no distrito, tendo a agricultura 
como o alicerce do desenvolvimento 
local. Temos terra fértil, temos pessoas. 
Mãos à obra. Moz precisa de uma 
oposição mais adulta, que discute o país 
com melhor qualidade. Os debates não 
podem morrer no estômago e nas armas. 
As organizações da sociedade civil 
também têm um papel importante na 
construção da moçambicanidade. Mas 
enquanto andarem a reboque dos dólares 
do ocidente, dificilmente poderão ser a 
voz dos problemas do povo, mas sim dos 
seus próprios problemas e de quem os 
alimenta. Viva 25 de Junho!

Novas medidas e terceira vaga
 
Mais uma vez, o PR fez o seu discurso 

à nação no âmbito do combate à 
COVID-19. Com os casos a subirem, 
já era de se esperar que medidas de 
restrição fossem emanadas, e assim foi. 
Bem-haja as medidas tomadas, tratando-
se de um acto que salvará vidas. Mas há 
madjoridjos que gostam de prevaricar e 
violar o estado de emergência. Big Boss 
disse yah, podem ir à festa, mas lá fora 
vão ser esperados. Um internauta deu 
uma sugestão: em vez de perseguir, é só 
seguir alguns músicos renomados e irão 
interceptar muitos casamentos, festas do 
tipo aquela que aconteceu num quintal 
na Costa do Sol, com direito a patrocínio 
e apadrinhamento de uma cervejeira da 
praça. O facto é que em Maputo está-se 
a “viver”, as pessoas estão a tchilar de 
forma irresponsável, como se de último 
dia se tratasse. Com essa terceira vaga 
super devastadora, podemos ter muitos 
desgostos e perder muito boa gente por 
imprudência. A única esperança mesmo 
é as autoridades actuarem de forma 
séria. INAE, “pau” neles.

Dossiers
Factos&
A verdade acima de tudo e todos
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