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Nem brigada anti-raptos, nem paz para os investidores

60 Meticais

Crime organizado (raptos) exibe musculatura
ao novo Director-geral do SERNIC
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Líder da Junta perdeu a vida em combate no distrito de Cheringoma

Ruandeses
vistos na

operação Nhongo
Nem DDR e nem mais de 200 milhões de meticais o convenceram a desistir
Ruandeses recorreram a tecnologia de interceptação de chamadas para chegar a Nhongo
Manzoni apela: “os restantes combatentes se juntem ao DDR”
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Aviões ficaram em terra por horas após corte de energia

Geradores não alimentaram sinal das torres
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Transcorridos 27 dias e 19 réus depois

Ainda não há rastro dos USD 2.2 biliões e nenhum
responsável
“Estão a levar-nos para o mato e não ao esclarecimento dos USD 2.2 biliões” - ACR

A

Vários intervenientes citados e reveladas impressões digitais de Nyusi, mas não há
nenhum processo autónomo

té ao fecho desta edição, decorria o quarto
dia da audição do último dos 19 réus
do caso das dívidas ocultas. Tal como a
maior parte dos co-arguidos relevantes
no processo, António Carlos do Rosário,
antigo chefe do departamento de Inteligência
Económica, nos Serviços de Informação e Segurança
do Estado (SISE), imputou parte das responsabilidades
ao Presidente da República, Filipe Nyusi e juntou
aos autos comprovativos de sua ligação a processos
decisórios, incluindo a aprovação de garantias a
favor da ProIndicus e a indicação da Credit Suisse
como solução para o financiamento. Mas viriam a
ser as suas revelações de alguns aspectos operativos
da secreta, incluindo alguns nomes de colaboradores
que deixariam algum mal-estar no seio dos colegas
do SISE. Entretanto, do julgamento em si, 27 dias e 19
réus depois, mal se conseguiu reconstituir, com base na
acusação do ministério público e a qualidade dos réus
(muitos deles intermediários irrelevantes) o rastro
dos USD 2.2 biliões, nem os responsáveis políticos.

Evidências
O réu António Carlos
do Rosário, que à hora do
fecho desta edição estava
a ser ouvido pelo tribunal,
encerrou a audição dos 19
réus daquele que é o principal
processo do caso das dívidas
ocultas, mas ao fim de 27 dias
não foi possível ter a imagem
real do que foi feito com os
USD 2.2 biliões.
Até chegar a António
Carlos do Rosário, nenhum
réu apresentava-se como
uma das peças-chave e
durante as suas declarações
ficou claro que, apesar de
terem tido algum papel em
determinada fase do processo
da contratação das dívidas e/
ou da divisão dos subornos,
nenhum tinha poder político
para avalizar o Estado, muito
menos tomar algumas das
mais estruturantes decisões.
Dos 19 réus, apenas
Cipriano Mutota, Gregório
Leão e António Carlos
do Rosário tinham uma
responsabilidade do Estado,
enquanto gestores do SISE.
Os restantes intervieram no
processo como lobbistas, o
que, até esta segunda-feira,
não havia permitido um
rastreio real dos USD 2.2
biliões.
A situação chegou a ser
denunciada por alguns dos
réus e António Carlos do

Rosário voltou a se insurgir
quanto à falta de objectividade
do tribunal na busca da
verdade material sobre o caso
das dívidas ocultas.
“Meritíssimo, eu quero
falar de dívidas ocultas, faz
favor, estamos a ir para o
mato, enquanto eu quero ficar
na cidade. Vamos discutir na
cidade, meritíssimo. O povo
quer saber onde é que foram
os USD 2.2 biliões. O povo
quer falar das dívidas, vamos
falar das dívidas”, desabafou
António Carlos do Rosário.
Esta intervenção levou
o juiz a retorquir para
explicar que “estamos a
dividir os factos que estão a
ser discutidos fase por fase.
Tudo que estamos a discutir
aqui são as dívidas ocultas”,
esclareceu Efigénio Baptista,
apelando a colaboração do
réu.
Como
tal,
seguindo
religiosamente a estratégia
da defesa, António Carlos
do Rosário foi revelando
alguns detalhes ligados à sua
participação no processo
preparatório da criação das
empresas, a intervenção
dos elementos do Comando
Conjunto
e
Comando
Operativo, quem solicitou as
garantias e nomes dos gestores
das empresas caloteiras.
Sobre os USD 500

milhões que a Kroll não
conseguiu rastrear aquando
da auditoria internacional,
Do Rosário apresentou ao
tribunal o contraditório
submetido pelo SISE à PGR,
logo após a publicação do
relatório daquele auditor
internacional, no qual consta
que o referido valor foi usado
pelo ministério da Defesa,

na altura liderado por Filipe
Nyusi. Estranhamente, no
banco dos réus não está
nenhum quadro do referido
ministério.
No entanto, ouvidos os
19 réus, o único processo
autónomo
extraído
do
julgamento foi instaurado
contra ACR, pesar de terem
sido citados vários nomes de

outros envolvidos e dirigentes
com poder de decisão na
altura dos factos. Ademais,
até agora não há informação
substancial sobre os ditos
processos autónomos que
correm termos contra outros
gestores. Presentemente, o
único que é promovido tem
como único réu Manuel
Chang.

Declarações de António Carlos do Rosário geram malestar na secreta moçambicana
Respondendo a perguntas
do Ministério Público e
algumas interpelações do juiz,
sobre algumas empresas com
ligações ao seu nome como é
caso da Txopela Investiment,
Indo o réu António Carlos do
Rosário assumiu ter sido ele a
criar esta e outras empresas,
que, segundo suas palavras,
funcionavam como veículos
operativos do SISE.
Do Rosário acabou por
entregar um dos grandes
trunfos que até hoje é prática
do SISE, que é exactamente
infiltrar ou recrutar espiões em
todos os ramos de actividade,
incluindo
em
escolas,
hospitais, mercados, empresas
privadas, entre outros.
“O acto de criar empresas
era uma prática diária minha.
Se eu tivesse uma operação

que eu queira infiltrar espiões,
por exemplo numa unidade
económica em Moatize, em
Tete, ou em Cabo Delgado,
estes iam sob cobertura
de uma empresa. Se eu
encontrasse uma empresa já
existente, fazia aquilo que
é o nosso modus operandi,
recrutava
trabalhadores
que já estão lá, procurava
as possibilidades operativas
em relação aos objectivos
que nós temos. Levamos
algum tempo a sensibilizálos, para perceberem que nós
precisamos de informação
com este perfil e depois víamos
se as pessoas cooperavam ou
não”, revelou Do Rosário,
tido como o mais inteligente e
coerente de todos os réus que
já sentaram na cadeira a frente
do juiz Efigénio Baptista.

Prosseguindo, Do Rosário
deixou a garganta mais funda
revelando que havia situações
em que o SISE precisava
estar presente como provedor
de serviços, como é o caso
de um hotel no seu interesse
apreendido em Tete, que,
segundo o réu, serviria para a
recolha de informação.
“Por dia mandei criar duas,
três, quatro ou cinco empresas
de cobertura operativa. O que
está querer saber é o mesmo
que perguntar a um padeiro
qual foi o último pão que pôs
no último carregamento de
ontem, porque criar empresa
para mim era uma actividade
de cada dia. Minha tarefa
era pensar a segurança do
país”, disse António Carlos do
Continua na pag 03
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Três voos comerciais ficaram comprometidos

Voos ficaram por terra por falta de corrente nos
Aeroportos de Maputo
Corte de energia deixou torres de tráfego aéreo sem sinal

Todos os voos iniciaram às 11:20, depois que foi restabelecida a corrente

N

Aeroportos de Moçambique diz que “foi uma falha técnica”

a manhã do último domingo, os voos
que estavam programados para aterrar
e decolar no Aeroporto Internacional de
Maputo ficaram comprometidos após um
curto corte de energia da rede pública da
Electricidade de Moçambique (EDM), o que provocou o
apagão dos sistemas de comunicação das torres de controlo
de tráfego aéreo. O incidente comprometeu a decolagem
de três voos e só foi resolvido com o restabelecimento da
corrente pública. A gestão de Aeroportos de Moçambique
(AdM) explicou ao Evidências que a empresa tem
geradores que ligam automaticamente, em caso de corte
da corrente pública, mas alega que devido a “uma falha”
técnica, a corrente dos geradores não chegou às Torres.
No entanto, denúncias

os controladores das torres
em terra, que acompanham,
orientam e monitoram o
percurso de aeronaves (aviões
e helicópteros) no ar e no solo,
para garantir um fluxo de tráfego
seguro, ordenado e expedito
ficaram sem comunicações.
Fontes
do
Evidências
garantem que, após o corte
prolongado de energia, a
empresa tentou arrancar os
geradores para repor o normal

funcionamento da torre, contudo
não tinham combustível. No
entanto, a AdM rebate dizendo
que foram somente “falhas
técnicas”.
À nossa reportagem, Celso
Zualo, director técnico indicado
para explicar os contornos do
incidente, explicou que foi uma
falha que não estava prevista e
os ensaios para saber o que terá
acontecido continuam.
Até o momento, a explicação
é de que houve descarga das
baterias das torres e quando se
fez a ligação dos geradores a
corrente não chegava às torres.
“Em todos os edifícios, nós

mesma.
Estes
pronunciamentos,
que expõem as operações do
SISE, geraram um grande
descontentamento no seio da
secreta moçambicana, pois
alguns agentes consideram
que ao revelar o seu modus
operandu, ACR violou os
deveres de ofício que obrigam
ao sigilo mesmo diante de
grande pressão, como o que
aconteceu no tribunal.
Na verdade, a secreta
está mais revoltada com

a forma leviana como o
tribunal tem estado a gerir
o interrogatório dos agentes
do SISE, pressionando-os a
revelar detalhes que expõem
a sua actividade, numa altura
em que o país encontra-se a
braços com o terrorismo em
Cabo Delgado e ao revelar
o que existe e o que não
existe nas Forças de Defesa e
Segurança, fragiliza as forças
do Estado.
Recorde-se que, ainda
ontem, António Carlos do

Nelson Mucandze
Na manhã deste domingo, o
corte da energia pública deixou
mudas as torres de controlo de
tráfego aéreo que ficaram sem
sinal de comunicação, das 9:30
às 10:50. O incidente baralhou
o normal tráfego e de três voos
que deveriam decolar naquela
manhã, provocando atrasos que
a princípio foram descritos como
efeitos de negligência por parte
da gestão dos AdM.
É que, por causa deste corte,

temos um sistema de backup,
que entra em funcionamento
logo que ocorre corte de energia
pública. É normal haver corte
de energia eléctrica, tanto que
esse problema ocorreu apenas
nas torres de controlo”, explicou
Zualo, prosseguindo que as
torres “têm um sistema de UBS,
esse grupo de UBS teve descarga
de bateria. Quando há corte de
energia, o grupo dos geradores
leva a corrente para UBS que
alimentam o funcionamento
das torres, mas desta vez não
correspondeu e falhou”.
Aquele engenheiro explica
que não é normal descarregar

esses UBS, mas “os técnicos que
estavam de serviço tentaram
apurar as causas para repor o
sistema, por isso que até às 10:50
já tínhamos as comunicações a
funcionar”.
Segundo nossas fontes,
foi por volta das 10:50 que
a corrente eléctrica. Zualo
garantiu estarem em curso testes
para “evitar que o problema se
repita”.
“Portanto,
foi
algo
imprevisto, uma falha e é por
isso que continuamos a trabalhar
para que [o problema] não volte
a acontecer”, sentenciou.
As torres de controlo
de tráfego aéreo fornecem
indicações e autorizações de voo,
de acordo com as características
operacionais das aeronaves e
das condições de tráfego em
determinado momento. Essas
autorizações podem incidir sobre
a rota, altitude e/ou velocidade
propostas pelo operador da
aeronave, para determinado
voo, devendo os pilotos avaliar
e/ou cumprir as instruções/
autorizações recebidas.

Rosário, confrontado pelo
Ministério Público, chegou
a revelar o número de
embarcações e aeronaves
adquiridas, os equipamentos

de satélite existentes, inclusive
a referência e a localização de
alguns radares.
Recorde-se que, ACR
chegou a insinuar que a PGR
abriu portas à espionagem
estrangeira com a entrada
de auditores da Kroll e
faz algumas ligações com
ataques em Cabo Delgado,
que curiosamente iniciaram
quatro
meses
após
a
publicação do relatório de
auditoria internacional, que
apontava fragilidade das FDS.

Continuação da pag 02

Rosário, quando questionado
sobre quem era o proprietário
da Txopela Investiment e
a distribuição accionista da
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Deterioração de segurança força recrudescimento dos raptos

Um golpe ao novo operativo do SISE na SERNIC
Cerca de 150 famílias de ascendência asiática abandonaram o país
Mais de USD 350 milhões em resgates e taxas de liberdade
PR fala de coincidência de crimes e nem uma palavra sobre unidade anti-raptos

N

elson Valente Rego, um operativo dos
Serviços de Informação e Segurança de
Estado (SISE) que chefiava o gabinete do
director-geral da secreta, foi, há duas
semanas, empossado para dirigir o
Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC)
um órgão assombrado pela corrupção e raptos. Este
último, manifestou-se de forma insólita, semana
passada, quando a cidade de Maputo registou dois
raptos num intervalo de menos de uma hora. As
reacções vieram de todos os lados, desde médicos,
empresários, políticos da oposição, até do próprio
Presidente da República, Filipe Nyusi, que em
Dezembro de 2020 prometeu a criação de uma unidade
policial anti-raptos, fala de uma “coincidência” pelo
facto dos crimes ocorrerem dias depois de ter dado
orientações para a reestruturação das Forças de
Defesa e Segurança. Tirando as lamentações, não se
vislumbra nenhuma solução de um crime que prospera
com a “deterioração de segurança em Moçambique”,
dizem empresários.

Nelson Mucandze
Na manhã da última
quinta-feira, a cidade de
Maputo registou dois raptos
em menos de uma hora,
sendo o primeiro do médico
Basit Gani, e o segundo do
empresário Nazir Tadkir.
Depois da confirmação dos
raptos pelo Serviço Nacional

Naquele dia
completava-se o
sexto dia desde
que Nelson
Rego, o mais
novo director
nacional do
SERNIC, fora
empossado
pelo Primeiroministro, Carlos
do Agostinho
do Rosário, em
substituição
de Domingos
Jofane, que deixa
o cargo dois
anos depois da
sua nomeação.
de Investigação Criminal
(SERNIC), as reacções de
repugnância
retrataram

um quadro tenebroso de
deterioração da segurança em
Moçambique.
As lamentações e apelos de
praxe não se fizeram esperar,
enquanto as autoridades,
sem qualquer inovação até
no discurso, mantêm a velha
promessa de esclarecer a
verdade.
A primeira vítima foi
raptada por um grupo armado
por volta das 07:00 locais,
no campus da Universidade
Eduardo Mondlane e, em
menos de uma hora, um outro
homem foi levado à força
em frente à sua residência
na avenida Friedrich Engels,
que alberga habitações de
vários diplomatas na capital
moçambicana, também por
um grupo armado, confirmou
a Polícia da República de
Moçambique.
Naquele dia completava-se
o sexto dia desde que Nelson
Rego, o mais novo director
nacional do SERNIC, fora
empossado pelo Primeiroministro, Carlos do Agostinho
do Rosário, em substituição de
Domingos Jofane, que deixa o
cargo dois anos depois da sua
nomeação.
Rego é natural de Tete e
vem do SISE, onde foi chefe
do gabinete do director-geral,
mas encontra no SERNIC um
órgão submerso em escândalos

de corrupção e seus agentes
metidos em raptos. Aliás, há
dois meses, um agente da
SERNIC foi detido por estar
envolvido em crimes de rapto.
A corrupção na corporação
já foi denunciada ao mais alto
nível. Benjamina Chaves, exDelegada do SERNIC na
província de Maputo, depois
transferida
para
Sofala,
enfrenta um processo judicial,
acusada de ter desviado 275
viaturas recuperadas das mãos
dos criminosos. Em Agosto,
por exemplo, 11 agentes do
SERNIC foram expulsos por
envolvimento em diversos
tipos de crime.
A deterioração de
segurança em Moçambique

As reacções vieram de todos
lados e, apesar de se limitarem
aos apelos, são unânimes em
destacar a deterioração de
segurança em Moçambique,
num momento em que decorre,
com direito à transmissão em
directo, um julgamento dos
bufos do SISE, obrigados a
partilhar detalhes operativos
da secreta moçambicana,
numa tentativa política de
hastear um ferrenho combate
à corrupção, mesmo que isso
exponha a segurança de um
país com muito a esconder,

por ser a desejosa das grandes
potências com interesse nos
recursos nacionais.
O primeiro a reagir foi a
Confederação das Associações
Económicas de Moçambique
(CTA), que destaca o cenário
de incerteza que os raptos
geram
nos
empresários,
investidores e na sociedade no
geral.
“Estes raptos revelam
que a criminalidade em que
a sociedade moçambicana
está mergulhada está a
atingir níveis alarmantes,
contribuindo para um maior
clima de desespero, incerteza
e
insegurança,
afetando
negativamente o ambiente
de negócios e o investimento
privado em Moçambique”,
refere uma nota da CTA.
Como de praxe, a
agremiação
empresarial
voltou a apelar as entidades
competentes para que acionem
imediatamente os mecanismos
para combater de forma
eficiente, concreta e com
resultados visíveis estes crimes.
Seguiram-se depois a
Associação dos Médicos e
a Ordem dos Médicos de
Moçambique, que, em carta
aberta, exigem a intervenção
do Presidente da República,
aliás, o Comandante-chefe
das Forças de Defesa e

Segurança, para que, através
das instituições que dirige,
ponha fim aos raptos, no lugar
de assistir a deterioração da
situação de segurança em
Moçambique.
“O rapto do doutor Basit
Gani, um jovem médico a
prestar serviço no Hospital
Privado de Maputo, é um
grave sinal de deterioração
da situação de segurança em
Moçambique e na cidade
de Maputo, em particular,
que pode ter preocupantes
consequências no dia-a-dia
dos profissionais de saúde,
um setor já martirizado pela
Covid-19 e seus efeitos”, disse
o presidente da Associação
dos Médicos de Moçambique,
Milton Tatia.
Tatia prosseguiu referindo
que está ciente de que o rapto
é um fenómeno de difícil
combate, no entanto, refere
ser dever das FDS tudo fazer
para devolver a liberdade aos
cidadãos vítimas deste mal.
“Os médicos têm exercido
as suas funções nas mais
difíceis condições de trabalho,
no entanto não têm medido
esforços para cuidar da
população
moçambicana,
mesmo
em
tempo
de
pandemia”, exemplificou.
Continua na pag 06
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Líder da Junta perdeu a vida em combate no distrito de Cheringoma

A última escolha de Nhongo
Nem DDR e nem mais de 200 milhões de meticais o convenceram a desistir
Há relatos de envolvimento de militares Ruandeses na operação Nhongo
Manzoni apela: “os restantes combatentes se juntem ao DDR”

M

ariano Nhongo foi, ontem, alvejado
mortalmente pelas Forças de Defesa e
Segurança (FDS) durante um tiroteio
em Cheringoma, província de Sofala.
O Comandante-Geral das Policia, da
República de Moçambique, Bernardino Rafael, confirmou
a “vitória” da corporação na tarde desta segunda-feira
em Maputo, mas não deu detalhes de uma operação em
que há relatos do envolvimento dos militares ruandeses.
Horas antes da sua morte, manhã de ontem, um grupo de
jornalistas teria falado com o líder da Junta Militar, para
acertar detalhes de uma entrevista que estava agendada
para o dia 22 do mês em curso, na serra de Gorongosa. O
enviado pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas
para Moçambique e presidente do Grupo de Contacto,
que chegou a oferecer dinheiro para Nhongo abandonar
as matas, reagiu imediatamente apelando “que os
restantes combatentes se juntem ao DDR”.

Nelson Mucandze e Duarte Sitoe
A resistência do líder da Junta
Militar da Renamo durou até as
primeiras horas desta segunda,
11 de Outubro. Bernardino Rafael anunciou que Nhongo foi
abatido por volta das 7h30 na
região de Cheringoma, província
de Sofala.
Na semana finda, o Presidente da República, Filipe Nyusi, no
encerramento de um curso de
forças especiais da polícia, em
que se fez acompanhar por soldados e polícias ruandeses, mostrou estar agastado com a junta
militar e chegou a referir que o
país não pode se dar ao luxo de
ter duas guerras.
Foi este comando, que o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique evocou
na hora da vitória. A ordem era
expressa: caçar e deter Nhongo
para que o mesmo fosse julgado
pelos seus actos. No entanto, por-

que houve resistência até às últimas consequências, as FDS não
tiveram outra opção senão abater
o homem que vinha desafiando
o Estado há mais de dois anos e
dois meses.
É o fim de uma vida que viu
na arma a única forma de se
fazer ouvir depois de ter o seu
caderno reivindicativo completamente ignorado pelo Presidente
da República, que nunca respondeu a sua missiva, muito menos
torná-la pública.
À margem dos meios ortodoxos, o representante do secretário-geral, Mirko Manzoni, na
tentativa de aproximar o governo
e a Junta Militar para integração
de todos os membros no DDR foi
visto várias vezes nas matas, em
encontros em que, apesar de consentir, Nhongo não aparecia.
Manzoni não desistiu e chegou a oferecer quatro milhões de

dólares (cerca de 250 milhões ao
câmbio de 64 meticais) e outros
benefícios para abandonar as
matas, mas este recusou a oferta alegando que não é dinheiro que move a sua causa, mas
sim grandes interesses do povo
moçambicano.
“Se estivesse preocupado
com dinheiro teria invadido vários sectores comerciais locais,
até actividades de garimpo aqui
existentes, que movem grandes
valores monetários, mas nós temos objectivos como Renamo”,
disse Nhongo.
Mesmo depois de ter recusado a proposta financeira, Nhongo conta que o representante da
Organização das Nações Unidas
(ONU) não desistiu. Fez várias
tentativas de negociação mas todas fracassam. Fontes garantem
que o seu abate acontece numa

altura em que a ONU já havia
atirado a toalha ao chão e seu fim
trágico já era expectável.
As mortes na Junta Militar
Dos feitos das acções de
Nhongo, consta, para além de
danos económicos, o grupo terá
matado mais de 30 pessoas, desde
2019, como forma de contestar o
acordo de paz assinado naquele
ano, e as condições que lhes eram
oferecidas para o desarmamento.
A descoberta do esconderijo,
no centro do país, na localidade
de Mazanga, em Inhaminga (distrito de Cheringoma, província
de Sofala), foi feita na sequência
de "operações de perseguição
iniciadas no dia 28 de Setembro,
dirigidas pelas FDS”, terá dito o
porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), Anel-

ton Zandamela, numa declaração feita na cidade da Beira.
Alguns corredores acreditam
que as FDS conseguiram a localização de um dos homens mais
escorregadios da era pós Dhlakama, com auxilio dos ruandeses
que têm um sistema sofisticado
de interceptação de chamadas,
chamado Pegasus, o mesmo que
foi usado para escutas ao Presidente da África do Sul, Cyril
Ramaphosa.
Dias antes, Nhongo e alguns
dos seus homens haviam saído
em debandada quando aperceberam-se da aproximação das
FDS, deixando para trás roupa,
comida, utensílios de cozinha e
medicamentos. Curiosamente,
não houve referência a qualquer
apreensão de armas ou dinheiro.
Continua na pag 23

Continuação da pag 04

“Cerca de 150 famílias de ascendência asiática abandonaram o país”
Seguiu-se a vez da
Renamo, principal força
política da oposição, que se
insurgir contra os raptos, com
acusações de que o governo
nada está a fazer para
combater a onda de raptos no
país.
De acordo com José
Manteigas, porta-voz da
Renamo, "hoje, há convicção,
mais do que certa, de que

este negócio diabólico é
promovido
e
protegido
por um grupo da mais
alta hierarquia das Forças
de Defesa e Segurança
e do Estado", afirmou o
representante do partido da
oposição.
Manteigas, sem precisar
a fonte, partilhou números
assustadores sobre os efeitos
da indústria de raptos em

Moçambique. Segundo ele,
"só na cidade de Maputo, até
Dezembro de 2020 já haviam
abandonado o país, cerca de
150 famílias, sobretudo as
de ascendência asiática e da
comunidade
maometana.
Calcula-se também que
tenham sido pagos cerca de
350 milhões de dólares norteamericanos em resgate e
taxas de liberdade".

A onda de raptos e
sequestros
agudizou-se
nos últimos cinco anos.
Os empresários de origem
indiana e os seus familiares,
bem
como
cidadãos
estrangeiros têm sido os alvos
preferenciais dos criminosos.
O Presidente da República
e Comandante-Chefe das
Forças de Defesa e Segurança,
Filipe Nyusi, que falava na

cerimónia de encerramento
do XVIII curso das Forças
Especiais e de Reserva na
Escola de Formação de Forças
Especiais de Makandzene
em Maluana, mostrou-se
preocupado, assinalando que
é uma coincidência os crimes
ocorrerem dias depois de
ter dado orientações para a
reestruturação das Forças de
Defesa e Segurança.
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Dos Serviços Públicos (?) de Informação e Segurança
à banalização do Estado: onde falhamos?

No meio de evidências de vulnerabilidade do Estado Moçambicano, que obrigaram um governo negacionista a assumir
sua incapacidade de assegurar a soberania, foram iniciadas reestruturações que,
além de terem se mostrado incapazes de
consolidar a nossa frágil aptidão de lidar
com ameaças externas, fragilizaram-nos
ainda mais, vulgarizando o Estado a todos os níveis, expondo os Serviços de Informação e Segurança que de secreto já
não tem nada. As FDS foram colocadas
sem agenda soberana e um país vulnerável a qualquer ameaça viu-se metido em
toda sorte de problemas de segurança.
Da insurgência em Cabo Delgado,
passando pelos ataques da Junta Militar
até aos badalados sequestros que obrigaram potenciais empresários a abandonar
o país, não se conhece qualquer ameaça
que foi vencida pelo governo de Nyusi.
Pelo contrário, as mínimas ameaças ganharam corpo e, no seu desnorte, o governo centrou as suas atenções aos que
questionam sua capacidade de liderança
no lugar de dar prioridade às agendas do
Estado.
Membros do Executivo tornaram-se
especialistas em vencer qualquer obstáculo que ameaça seus cargos políticos, e
ficaram cegos às soluções que resolvem
problemas pontuais. Essa mania de ver
problema em qualquer advertência, provocou a actual crise no partido Frelimo,
isolando, deste modo, um governo que
parece ser assessorado num bar, dependente de informações colhidas por um
grupo escondido em perfis falsos nas redes sociais. Às críticas públicas da Graça
Machel, Tomás Salomão, Armando Guebuza, entre outros seniores que preferem
gritos silenciosos a partir do desconforto da reforma, denunciam essa fricção
interna.
É difícil identificar onde realmente falhamos, mas uma observação cronológica
consegue estabelecer um nó de afluência,
pelo menos nos assuntos ligados à segurança. É possível estabelecer, hipoteticamente, uma relação entre a publicação do
relatório da Kroll, que veio dizer que o
investimento no sector da defesa foi uma
fraude, apesar de hoje, a partir do julgamento, sabermos que afinal os auditores
convidados pela Procuradora Buchill,
podem ser espiões. A última observação
não está consolidada, mas a primeira é
factual: a exposição do que existe e não
existe nas Forças de Defesa e Segurança
fortaleceu os inimigos da pátria quan-

do se aperceberam de que, obviamente,
não se pode esperar um compromisso
de manter intacta a soberania de Estado
quando este está submerso numa poça de
corrupção.
O relatório foi publicado em Junho de
2017 e em Outubro do mesmo ano eclodiu a insurgência no Norte, uma ameaça
que, coincidentemente (?), se manifestou
quando se apercebeu de que o propalado
investimento na Defesa e nos Serviços de
Informação e Segurança do Estado que
devia ser secreto, não foi para Defesa do
Estado. O inimigo, que, nas palavras de
Bernardino Rafael, parece não se incomodar muito com sua incoerência, deveria ser eliminado até Dezembro seguinte,
triunfou e só uma intervenção externa
consegue dar resposta à altura. Depois
seguiram os Nhongos. Os raptos e os esquadrões da morte que já se faziam sentir,
apenas recrudesceram.
A história conta-nos que os Estados
Unidos de América e os seus aliados atacaram Iraque depois que inspectores da
ONU concluíram, no seu trabalho de
investigação, que aquele país do Golfo
Pérsico não estava a fabricar armas de
destruição maciça.
Voltando às atenções para casa. Temos uma PGR que pede publicamente o
relatório das actividades do SISE. O cúmulo da nossa gestão está nas soluções erradas. É que na senda das reestruturações
para dar uma resposta cabal, o governo
parece cada vez mais vendado à competência ou à sorte de uma saída triunfante.
No SERNIC encontramos uma melhor
ilustração dos sucessivos falhanços nas
soluções do nosso governo. Duas semanas depois de trazer um quadro do SISE
(Nelson Rego) para conduzir a SERNIC,
em substituição de Domingos Jofane, que
não ficou mais que dois anos, o país testemunha dois raptos no mesmo dia, são
os meliantes a procurar transmitir a ideia
de que o fracasso é do sistema. Ouviu-se
também chuvas de balas sobre um corpo
em Intaka.
E de fracasso em fracasso, enquanto
expomos detalhes operativos dos Serviços
secretos, vamos ensaiando soluções que,
para a nossa desgraça, tendem a nos dividir como país, impondo a vulgarização
de um Moçambique, que a princípio tem
muito a esconder e a proteger devido ao
seu valor comercial no mundo. No lugar
de armarmo-nos, como escrevem os médicos, deixamos “deteriorar a situação de
segurança em Moçambique”.
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Cerca de um terço das pessoas doentes não usa ou
não tem acesso a serviços de saúde

E

m Moçambique, um terço das pessoas não usa ou não tem acesso aos serviços de saúde de acordo com o Inquérito sobre o Orçamento Familiar (IOF
2019/2020), que destaca que dos 6.495 indivíduos que se referiram à necessidade de saúde, 1.785, o que corresponde a 32,6%, não consultaram um agente
de saúde, instituição de saúde ou médico tradicional, enquanto os demais 4.711, correspondente a 67,4%, declararam utilizar algum tipo de serviço profissional de saúde.

Neila Sitoe
Entre as principais causas
para doentes ou feridos, sobretudo nas zonas rurais, não fazerem consultas, está a distância
em relação às unidades sanitárias, (48,2%), mas também há
quem acha que não era necessário (37,4%) e outros por falta
de transporte para chegar ao
local de consulta (15,8%).
O maior índice de pessoas que não usam os serviços
de saúde está na província de
Zambézia, com 45,8% de pessoas que não fizeram consulta
e as razões de não fazer consulta estão associadas à falta
de transporte (23,1%), os centros de saúde estarem distan-

tes (69%) e porque as pessoas
acham que não é necessário
(22,6%).
O estudo constatou, no entanto, que quanto maior for o
nível de instrução do chefe do
agregado familiar, a percentagem de pessoas que não fazem
consultas diminui, e quanto
ao sexo, os homens são os que
menos frequentam as consultas
(31,4%), e, destes, 42,8 % alega que os hospitais e centros de
saúde estão distantes, 41,2%
acha que não é necessário,
13,4% alega falta de transporte, 11,9% outros motivos e 5,5
% que as consultas são caras.
Por seu turno, as mulhe-

res são as que mais aderem às
consultas, sendo que uma percentagem de 31,0 destas é que
não aderiu às consultas, 52,5%
por causa da distância, 34,4%
por achar que não é necessário,
17,8% por falta de transporte,
10,6% por outros motivos e
4,2% por acharem as consultas
caras.
Em relação à residência, na
zona urbana 21,5% das pessoas não fizeram as consultas,
destas, 67,4 % dizem que não
acham necessário. Nas zonas
rurais, 35,5% das pessoas não
vão às consultas e 57% desta
alega que os locais das consultas são distantes.

Standard Bank concede taxas bonificadas
para aquisição de Mazda e Hyundai

O

Standard Bank, à luz de uma parceria com a Ronil, vai conceder, nos próximos
três meses, taxas de juros e de seguros bonificadas para a aquisição dos mais
recentes modelos das marcas Mazda e Hyundai, nomeadamente a nova BT50 e o novo Hyundai Tucson, duas das novidades mais aguardadas de 2021,
que, por via do leasing do banco, chegam ao mercado moçambicano, com os preços mais
baixos de financiamento dos segmentos Pick-up (Viatura de Caixa Aberta) e SUV (Veículo
Utilitário Desportivo).

Esta campanha está integrada na estratégia do Standard Bank de disponibilizar
aos seus clientes e ao público em geral, diversas opções
de compra de automóveis,
proporcionando-lhes o poder
de escolha em conformidade
com as suas necessidades e
capacidades.
Conforme explicou o di-

rector de Soluções para Clientes do Standard Bank, Victor
Jardim, através da parceria
com a Ronil, "o banco consolida a sua posição de referência no mercado, no que diz
respeito à oferta de melhores
soluções financeiras para a
compra de viaturas por via do
leasing, em parceria com as
maiores concessionárias que
operam no mercado nacional,

o que garante acessibilidade
de viaturas em qualquer ponto do País".
Para o director Comercial
e de Marketing da Ronil, Henrique Bettencourt, a parceria
com o Standard Bank constitui uma oportunidade para
as pessoas comprarem uma
viatura nova, com um financiamento acessível e atractivo.
Podem aceder a este leasing todos os interessados,
devendo, para tal, comparticipar com, no mínimo, 10%
do valor da viatura. O pacote
inclui o prémio de seguro financiado e a preços competitivos, mediante a constituição

do seguro no Standard Bank,
apoio duplo (banco e concessionária) na resolução de problemas que tenham no uso da
viatura.
Para além destas facilidades associadas à rapidez na
resposta e na contratação do
leasing, que o tornam o mais
atractivo e inovador do mercado, o Standard Bank financia a aquisição da viatura em
até 90% do valor, com todos
os encargos legais incluídos.
No término do contrato, o
cliente é solicitado a pagar o
valor residual para que a titularidade da viatura seja passada em seu nome.

Refugiados ruandeses denunciam
novas intimidações

"

Imagina que as primeiras pessoas que chegaram
ao local em que Revocat foi morto foram o filho e
a esposa dele. Ele morreu nos braços do seu filho."

A Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique denunciou na última sesta sexta-feira novas
intimidações contra um dos
seus membros, reforçando o
pedido de apoio internacional face à alegada perseguição pelo Governo de Kigali.
Innocent Abubakar, um
ruandês refugiado em Moçambique, terá sido intimidado no domingo, quando
dois homens tentaram entrar, à força, na sua residência na província de Nampula, norte do país, disse o
presidente da Associação
dos Ruandeses Refugiados
em Moçambique, Cleophas
Habiyareme, em entrevista
à Lusa.
Quando eles chegaram
em sua casa, encontraram
as crianças, que foram avisar
Abubakar que dois homens
queriam conversar com ele.
Ele pediu que eles se identificassem, mas não o fizeram.
Tentaram entrar à força pela
porta de trás, onde também
encontraram outras crianças
que vivem na casa. Foram-se
embora, mas prometeram
voltar”, declarou Cleophas
Habiyareme.
Innocent Abubakar, refugiado em Moçambique há
mais de cinco anos, é professor na Universidade de Lúrio, localizada na cidade de
Nampula.
Este é o quarto incidente
a envolver cidadãos ruandeses refugiados em Moçambique neste ano, depois do
desaparecimento, em maio,
do jornalista Ntamuhanga
Cassien, que residia em Maputo, e o homicídio a tiro, na
cidade da Matola, no dia 13
de setembro, do empresário
ruandês Revocat Kareman-

gingo, que vivia em Moçambique desde 1996.
“Imagina que as primeiras pessoas que chegaram
ao local em que Revocat foi
morto foram o filho e a esposa dele. Foi o filho dele que o
tirou do carro em que estava
e o colocou numa outra viatura a caminho do hospital.
Ele morreu nos braços do
seu filho“, lamentou Cleophas Habiyareme.
Os incidentes, que também incluem denuncias sobre ameaças ao secretário
da associação e o seu irmão,
ocorrem num momento
marcado por uma aproximação clara entre os governos
de Moçambique e Ruanda,
país que agora apoia, com
cerca de mil militares e polícias, as forças governamentais moçambicanas no combate contra o terrorismo na
província de Cabo Delgado.
As autoridades moçambicanas têm dito que estão a
investigar os casos denunciados e distanciam-se de qualquer perseguição.
“Nós sempre dissemos
que o regime de Kigali está a
perseguir os refugiados, não
só em Moçambique como
também em todo mundo.
Agora, com esta chegada
de forças ruandesas em Moçambique a situação está
a tornar-se pior“, declarou
Cleophas Habiyareme.
O presidente da Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique pede
uma intervenção “urgente”
da União Africana (UA) e
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), bem como de outras organizações ligadas aos
direitos humanos e do próprio Governo moçambicano.
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Campo de multiuso
Piscina, Parque e área verde

Casas T3 (165 m2)
Ambiente de condomínio
Contacto: +258 871200000
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Através do CISM

Moçambique participou no desenvolvimento
da vacina contra Malária

O

Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM), em parceria com
diferentes instituições nacionais e internacionais, contribuiu para o
desenvolvimento clínico da primeira vacina contra a malária no mundo,
denominada Mosquirix, conhecida em Moçambique pelo seu nome
científico, RTS, S. O uso desta vacina foi recomendado no dia 06 do corrente
mês, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), numa conferência de imprensa
conjunta dos seus principais órgãos consultivos para a imunização e malária.

Governo lança consulta pública para
elaboração do Plano Estratégico do
INSS (2022-2027)

A

ministra de Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, procedeu, semana finda, ao lançamento da Consulta Pública para a Elaboração
do Plano Estratégico do INSS (2022-2027).

Neila Sitoe
A adição da vacina RTS,
S às intervenções recomendadas para o controlo da malária pode salvar dezenas de
milhares de vidas anualmente
e reduzir a mortalidade infantil em África, visto que a RTS,
S/AS01 (RTS, S) é uma vacina
que actua contra o Plausmodium falciparum, que é o parasita da malária mais mortal em
todo o mundo e o mais prevalecente em África.
Para Francisco Saúte, director geral do CISM, a vacina tem um perfil de segurança
favorável, reduz significativamente a malária moderada e
grave, e pode ser aplicada de
forma eficaz em programas de
vacinação infantil em contextos
reais, mesmo em situações de
emergências complexas como
foi o caso da pandemia da
Covid-19.
“Este é um passo na luta

conta a malária e, sem dúvidas,
representa um grande orgulho
para o CISM, mas também
para os moçambicanos, pois
podemos afirmar que contribuímos de forma significativa
para o desenvolvimento clínico
da primeira vacina no mundo
contra a malária. De salientar
ainda que esta é na verdade a
primeira vacina contra um parasita humano, alguma vez de-

senvolvida”, sublinhou.
Em Moçambique, a malaria continua a ser uma das
principais preocupações para
o Sistema Nacional de Saúde,
e, segundo dados do relatório
mundial da malária da OMS
(WHO Word Malaria Report,
2019), o país é um dos seis (6)
países que concentram a metade dos casos de malária em
todo o mundo.

De acordo com a ministra
do Trabalho e Segurança Social, a modernização dos serviços prestados pelo INSS; o
alargamento do âmbito pessoal
e territorial dos serviços prestados pelo INSS e garantia da
sustentabilidade financeira da
Segurança Social Obrigatória
são algumas das medidas definidas pelo Executivo para serem materializados.
“Para a correcta materialização destas medidas, o INSS
precisa possuir uma Estratégia
estruturada que incorpore, de
forma sistematizada, as linhas-chave de orientação de toda a
actividade do sector, a médio

e longo prazos, por um lado,
e por outro, clarifique, formalmente, a estratégia de negócios
do nosso Instituto, tanto para os
funcionários e gestores, quanto
para os demais actores interessados nas acções do INSS”, disse Talapa.
Ainda de acordo com a
governante, os contributos resultantes da consulta pública
deverão servir de fundamento
para estabelecermos os pilares
para o reposicionamento do
INSS, para que este passe a
responder, cada vez melhor, os
anseios de todos os agentes das
suas envolventes, transaccional
e contextual.

Caso Max-love

Marcado o julgamento do músico assasinado

O

Tribunal Judicial da Província da Zambézia,
agendou para o dia 20 do mês em curso, o
julgamento do Processo 55/2014, “Caso
Maxi-Love”, músico alvejado mortalmente
por um agente da Polícia da República de
Moçambique (PRM), à data dos factos, afecto a Residência
Oficial do Governador.

Ângela Fonseca

De acordo com o jornal Diário da Zambézia,
trata-se de Jaime Paulo, ou
simplesmente Maxi-Love
(nome artístico), músico
que no dia da sua morte,
participava numa caravana
do Movimento Democrático de Moçambique(MDM)
e do candidato (na altura),
Manuel de Araújo.
Neste dia, na zona da
marginal, um agente da
PRM, afecto à Unidade de
Proteção de Altas Individualidades, por sinal, guar-

da do governador da Zambézia, Joaquim Veríssimo,
alvejou mortalmente o músico que se encontrava num
camião em que seguiam
outros membros, conforme
noticiamos pela primeira
vez, na edição do dia 9 de
Dezembro de 2013.
De seguida, o Ministério
Público abriu um processo
acusando o agente da polícia de ter praticado homicídio, processo remetido ao
Tribunal Judicial da Província da Zambézia, nessa al-

tura, na 3ª Secção que estava na gestão da Juíza Flávia.
Por se tratar de um processo político, a juíza engavetou-o e mesmo perante
pressão da imprensa e da
sociedade civil, ela nunca
cedeu com facilidade.
A pressão foi tanta e a
juíza Flávia marcou julgamento à revelia do réu que

supostamente se encontrava
em parte incerta.
Por sua vez, a defesa do
Maxi-Love, que na altura
era a Liga dos Direitos Humanos, recorreu ao Tribunal Superior de Recurso de
Nampula onde após análise
minuciosa, o tribunal manteve a mesma posição segundo a qual, o agente da

polícia deveria ser julgado,
portanto, nada obsta.
Flávia foi transferida da
Zambézia e mais uma vez o
processo ficou engavetado
por uma outra juíza.
Diário da Zambézia diz
ainda que, há sensivelmente duas semanas, a Juíza
Natércia Gerónimo, notificou as partes e marcou a
sessão de julgamento para o
dia 20 do próximo mês de
Outubro.
Vale lembrar que passam-se sensivelmente 10
anos do assassinato do músico zambeziano Max-love
e no dia da Juventude, 12
de Agosto do corrente ano,
Manuel de Araújo, edil de
Quelimane, foi contundente
ao acusar a justiça em não
fazer nada, tendo falado
deste caso do Maxi-Love.
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Na “prova” Nyusi apresenta Credit Suisse como solução de financiamento

Revelada no tribunal a carta em que Nyusi solicita aprovação
de garantias a favor da ProIndicus
Réu denuncia provas supostamente forjadas e algumas razuradas

Nhangumele foi fonte de algumas provas, agora, postas em causa

N

a última sexta-feira, terceiro dia da sua
audição, o antigo chefe do Departamento
de Inteligência Económica, António
Carlos do Rosário, solicitou ao tribunal a
junção aos autos de uma carta assinada
por Filipe Nyusi, na qualidade de ministro da Defesa,
a 14 de Janeiro de 2013, solicitando a Manuel Chang a
aprovação de garantias para o empréstimo a favor da
empresa ProIndicus, no âmbito do Projecto de Monitoria
e Protecção da Zona Económica Exclusiva. O conteúdo
da referida carta, que afinal já estava nos autos e era
estranhamente mantida oculta, acabou sendo revelado e
dentre vários aspectos, Filipe Nyusi, a quem a máquina
de justiça tem estado a fazer de tudo para proteger,
indicava o banco Credit Suisse como sendo a solução de
financiamento para o projecto.

Reginaldo Tchambule
Os primeiros indícios do
envolvimento de Filipe Nyusi
começaram a surgir quando
os primeiros documentos por
si assinados no esquema das
dívidas ocultas começaram a
surgir, no entanto, foi considerado pelo tribunal como sendo pessoa desinteressada no
processo e, neste momento, há
um esforço abismal de toda a
máquina de administração
da justiça para tentar afastar
qualquer ligação sua ao escândalo das dívidas ocultas.
Entretanto, na sua carta,
apresentada ao tribunal na
última sexta-feira, Nyusi apresenta a Credit Suisse como a
solução para financiar o projecto e sugere como razão o
facto de o valor necessário
para a implementação do referido sistema ser bastante
elevado. Chega mesmo a dar
a entender que esteve à frente
das negociações com o Credit
Suisse.
“Queira Excelência receber os meus cumprimentos e
a manifestação de apreço pela

entrega abnegada de Vossa
Excelência à missão incumbida. No decurso do transacto
ano de 2012 as Forças de Defesa e Segurança concluíram
o processo de pesquisa e selecção de um sistema de Monitoria e protecção da Zona
Económica Exclusiva (ZEE),
depois de terem analisado várias propostas de equipamento e soluções para lidar com
as questões de protecção dos
nossos recursos marinhos e
das infra-estruturas envolvidas
nas actividades de exploração
e prospecção petrolífera”, disse Nyusi.
Prosseguindo, o actual
Presidente da República referiu que “Entretanto, a proposta escolhida comporta recursos financeiros que se situam
acima das capacidades financeiras do orçamento geral do
estado (OGE) poder absorver.
Como resultado, iniciou outro processo de identificação
de instituições financeiras
internacionais que estariam
interessadas em conceder cré-

ditos para financiar esta solução. Feitas todas as diligências
identificou-se a Credit Suisse
(CS) para realizar este desiderato. Após várias negociações
com a CS, as partes chegaram
a um entendimento, que se
encontra consubstanciado nos
termos de Acordo (TA), em
anexo ao presente documento”, disse.
“Nesse sentido, vimos
pela presente submeter os
termos do acordo e solicitar
V. Excelência o Ministro das
Finanças, na qualidade de
Representante da República
de Moçambique, neste caso,
para proceder a assinatura
dos mesmos”, conclui.
Esta carta, segundo António Carlos de Rosário e sua
defesa, mostra não somente o
envolvimento de Nyusi, como
o seu papel activo na dinamização da aprovação do projecto e das garantias a favor da

ProIndicus, que foi a primeira
das três empresas.
Dra. Sheila, em defesa
de Nyusi, empurra a
sardinha para Guebuza
Visivelmente incomodada,
a magistrada do Ministério
Público, Ana Sheila Marrengula, que tem estado a usar
a prova produzida de forma
selectiva para proteger Nyusi,
buscou um outro documento
datado de 03 de Dezembro,
supostamente enviado por
Skandar Safa, dono da Privinvest, ao antigo Presidente da República, Armando
Guebuza, procurando saber
se era normal que os assuntos
fossem tratados directamente
com o antigo Presidente da
República.
Respondendo, Do Rosário
rebateu lançando sérias dúvidas sobre a proveniência e

a originalidade do documento, que mais tarde provou-se
que foi fornecido por Teófilo
Nhangumele.
“Eu como coordenador
do SIMP nunca vi esta carta.
Eu quero saber se esta carta
realmente existiu ou existe e
como é que ela surgiu”, disse Do Rosário, desafiando o
Ministério Público a provar
que realmente Skandar Safa
enviou a referida carta a Armando Guebuza.
Em resposta, Ana Sheila
Marrengula, acabou revelando que quem juntou o referido documento e outras peças processuais aos autos foi
Teófilo Nhangumele, através
de seus advogados, mas não
deixa claro se a referida missiva terá chegado às mãos de
Guebuza e nem o meio usado
para o seu envio.
Continua na pag 13
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Académicos e políticos cépticos na marcha pela “Reconciliação Nacional”

Da “governação injusta” ao risco de “aborto
como país”

A

paz continua uma incógnita. O terrorismo em
Cabo Delgado e os ataques armados na zona
centro do país contrastam sobremaneira com
a paz efectiva e definitiva propalada pelos governantes. Académicos e políticos, numa espécie de
antecâmara da celebração do 29º aniversário dos Acordos de Roma, destacam, entre vários empecilhos, contrassensos no processo da paz e reconciliação nacional,
conflitos éticos tribais e manipulação na redistribuição
dos ganhos provenientes da exploração de recursos minerais, o que pode “abortar” Moçambique, que se encontra ainda na fase de construção. Severino Ngoenha,
Hermenegildo Mulhovo, Manuel Araújo são algumas
personalidades que apelam urgência na solução da verdadeira reconciliação nacional.

Duarte Sitoe & Paulo Tivane
Na antecâmara da celebração do 29º aniversário dos
Acordos de Roma, que colocaram um ponto final à guerra
civil de 16 anos, a Universidade
Pedagógica de Maputo juntou
várias individualidades para
discutir sobre a “Reconciliação
Nacional: como lá chegar?”
Severino Ngoenha foi um
dos oradores e no seu estilo característico não poupou críticas
ao actual regime. De acordo
com Ngoenha, se não forem
encontradas soluções para a
verdadeira reconciliação nacional, a Nação será abortada, ou
seja, será interrompido o espaço democrático que dificilmente é edificado juntamente com
o desenvolvimento económico e
social.
“Se nós não tomamos a sério isto, abortamos como país,
abortamos como Nação e abortamos como povo”, atirou o
académico, para depois acrescentar que o país teve três níveis
de consensos nomeadamente:
“período em que, de forma mútua, os moçambicanos queriam
militar para a independência
nacional, época caracterizada

por discórdias nunca resolvidas
entre os militantes da independência nacional. Outro nível
de consenso foi de cessar com a
guerra civil e o último constatado é da governação injusta que
todos os moçambicanos, independentemente da classe social,
região e da etnia consentem”.
Indo mais longe, o conceituado académico declarou que,
para além dos conflitos étnicos
tribais nunca resolvidos, desníveis sociais e económicos, existe
um outro factor que concorre para a alta percentagem do
distanciamento da paz e reconciliação nacional, tendo apontado a manipulação e abuso
na redistribuição dos ganhos
provenientes da exploração de
recursos minerais de Cabo Delgado, pelo governo o que, de
certa forma, contribui para o
ressurgimento de conflitos passados nunca ultrapassados entre
a força e o regime político no
poder e a oposição.
No mesmo evento que decorreu durante quatro dias,
esteve Manuel de Araújo, edil
de Quelimane, que apela para
que a academia contribua para

a reforma das capacidades das
instituições, como é o caso da
Assembleia da República, e não
só.
"As nossas instituições não
nos representam. Não estão
em sintonia com os nossos valores, com a nossa ética, com
a nossa praxis. Temos que encontrar um meio-termo e aí os
sociólogos, os cientistas políticos
são convidados a ajudarem a
encontrar soluções e interpretações que nos ajudem a dar a
volta”, disse o político.
Personalidades da sociedade civil estiveram presentes
naquela reflexão. O dono da
frase “olá paz”, ou seja, Dom
Dinis Sengulane crê que a paz
efectiva está refém de divisões,
até dentro dos partidos. “Sem
dúvidas, entendemos que dentro dos partidos deve haver reconciliação, isto é, dentro do
mesmo partido há situações que
denotam falta de reconciliação.
Não se pode admitir que a fome
que nós notámos de reconciliação dentro dessas organizações
continue. Aos membros e dirigentes dos partidos políticos,
pedimos que se reconciliem
agora”, disse Bispo Emérito da
Igreja Anglicana.

Os mega-projectos eram,
num passado recente, um
grande vector para erradicar a
pobreza. Entretanto, em Moçambique os recursos naturais
são sinónimos de desgraça. Segundo a activista social, Fátima
Mimbire, as injustiças causadas
à população pelos mega-projectos e o actual modelo de descentralização são uma bomba
relógio.
“Nesta exploração primitiva
do capital, a ideia é de sempre
excluir os mais fracos para favorecer os mais fortes. No caso
dos projectos concessionados
em Moçambique deveriam incluir os operadores artesanais
que podem entrar nas grandes
empresas como trabalhadores ou accionistas. Enquanto
continuarmos com uma abordagem de exclusão, só darmos
prioridade a todos que estão
formalizados estaremos a causar problemas que poderão resvalar em situações como a que
estamos a assistir em Cabo Delgado”, declarou Mimbire para
seguidamente criticar o actual
modelo de descentralização que
ainda não se fez sentir do país.
“Quando afirmamos que
a soberania reside no povo, e

elegemos um governador provincial e nos vêm dizer que este
governador não pode gerir recursos na sua província, porque
trata-se de uma questão de soberania, eu não entendo. Temos
que lutar para acabar com esta
falsa descentralização”.
O director executivo do Instituto para Democracia Multipartidária (IMD), Hermenegildo Mulhovo, defendeu que
foi uma falha o governo excluir
outros actores da sociedade civil nos vários acordos assinados
com a Renamo.
“Não tivemos outras forças políticas, esse foi um denominador comum em todos os
acordos. Não tivemos também
a sociedade civil inclusa. Seria
esta que deveria, através do seu
papel de representar e aglutinar
a voz do cidadão, trazer, nesses acordos, elementos de caris
económico e social. Temos que
garantir que os acordos que foram assinados, até agora, sejam
acompanhados de estratégias
de implementação clara. Temos que ter uma clara noção
de como o que está nesses acordos será convertido em políticas
públicas, por exemplo”, disse o
activista.
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Réu denuncia provas supostamente forjadas e com
rasuras à mão
A partir daí, seguiu-se
uma troca de palavras, com
o réu a voltar a colocar fortes
dúvidas sobre a prova apresentada por Teófilo Nhangumele e que sustenta parte das
provas da acusação do Ministério Público, dando a entender que alguns documentos
estão rasurados à mão e têm
dados imprecisos.
“Se eu não conheço esta
carta e quem juntou a carta ao Ministério Público foi
o outro co-réu. Eu não era
o chefe do co-réu. Ele é que
pode melhor explicar. Parece
que estou a ser forçado a ir
para uma tendência… Estou
interessado em responder todas as perguntas, mas estão a
empurrar-me para um lado
para legitimar algo”, denunciou o réu, escancarando a
estratégia do juiz e do Ministério Público que consiste em
diluir os assuntos, para afastar toda a ligação de Nyusi às
dívidas ocultas.
No dia anterior, o réu ha-

via colocado o tribunal em
saia justa quando colocou em
causa e-mails supostamente
extraídos de um computador apreendido num estaleiro
de uma das subsidiárias da
MAM. Trata-se de três emails
sobre três assuntos diferentes
que o réu conseguiu provar
que foram enviados ao mesmo tempo, com coincidência
de minutos e segundos.
“Não é possível sobre três
assuntos diferentes à mesma
hora, mesmos minutos e mesmos segundos fazer-se forwards de e-mails, porque para eu
enviar um e-mail tenho que
abri-lo e enviar e para enviar
o segundo tenho que fechar
aquele que foi reenviado, entrar no campo do segundo e
reenviar… Este documento
não tem signatário, número
1, não tem destinatário, não
vem aqui quem elaborou, a
digníssima procuradora é que
está a dizer, não tem timbre
e vem à mão ‘general Basílio
MINT’ e entre parentes INA-

MAR. Desculpem-me, este é
o defeito da minha profissão,
quando eu recebo um documento quero saber de onde
vem, quem elaborou e para
onde e fazemos essas perguntas como básicas de triagem”,
rebateu.
Refira-se que o réu havia
citado o ministro da Defesa,
no dia anterior, como sendo
quem indicou os dois membros das Forças Armadas

de Defesa de Moçambique
(FADM), que assume como
sendo os únicos elementos
com quem seguiu a Kiel, na
Alemanha, onde foram visitar os estaleiros navais da
Privinvest.
O memorando da criação
da ProIndicus, assinado pelos
titulares das Forças de Defesa
e Segurança, nomeadamente
o ex-ministro da Defesa, Filipe Nyusi; o ex-ministro do

Interior, Alberto Mondlane;
o ex-director do SISE, Gregório Leão; o ex-vice comandante geral da polícia, Basílio
Monteiro; o PCA do Monte
Binga, Vítor Bernardo; o administrador não executivo do
GIPS, Raufo Irá; o coordenador do projecto, António
do Rosário e, estranhamente,
Teófilo Nhangumele, o lobbista que ninguém da parte
nacional o assume.
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Um perigo que espreita a cada esquina

Falta de tampas nas caixas colectoras de águas p

A

cidade de Maputo está longe de ser uma cidade limpa, bela e solidária.
Eneas Comiche, presidente do município, voltou com o claro propósito
de “Txunar” a capital moçambicana, contudo, o máximo que fez até
ao momento foi pavimentação de 700 metros da rua de São Paulo, no
bairro 25 de Junho. Nessa segunda chance, a frente dos destinos da autarquia de Maputo, o edil octogenário parece estar longe de responder aos anseios
dos munícipes, pois, não obstante as estradas esburacadas, centenas de citadinos
ficam expostos todos os dias ao perigo de acidentes graves devido a falta de tampas
dos bueiros, sarjetas e colectoras de águas pluviais e de esgotos, nos passeios um
pouco por toda a cidade, devido à falta de manutenção por parte da edilidade.

Texto: Paulo Tive & Duarte Sitoe
Acaba de arrancar a época chuvosa e com ela vem ao
de cima velhos problemas,
nomeadamente, valas e sarjetas destruídas e estradas em
acentuado estado de degradação, gerando problema de
transitabilidade.
A face mais visível da degradação das vias de acesso
no centro da cidade de Maputo são as estradas esburacadas, contudo, há um outro perigo que se esconde no meio
de passeios, devido à falta de
tampas nas caixas colectoras
das águas fluviais e esgotos, o
que, de certa forma, além de
ser um autêntico risco à saúde

pública, atenta à integridade
física dos próprios munícipes.
O Evidências percorreu
algumas avenidas da cidade
tida como bela, limpa e solidária, contudo, o que foi
constatado no terreno contrasta o “txunismo” que foi
usado como cavalo de batalha por Eneas Comiche, na
corrida à edilidade da capital moçambicana. A Avenida
24 de Julho, em quase toda a
sua extensão, é o rosto mais
visível do problema da falta de tampas no sistema de
saneamento.
Nesta histórica avenida,
existem várias caixas colec-

toras de águas pluviais e de
esgotos destapadas ou degradadas. Um dos perigos está
próximo da entrada de uma
das residências que se encontra em frente da Assembleia
da República. Ainda na avenida 24 Julho, perto do edifício do Ministério do Trabalho, há um profundo buraco
que periga a integridade física
dos munícipes.
Esta situação inquieta sobremaneira os munícipes, que
acusam a edilidade de estar
apenas interessada em introduzir novas taxas para extorquir os cidadãos em vez de
solucionar os problemas.

“Em caso de alguém tropeçar corre risco de
quebrar os membros”

ruas, a que vai dar à casa do presidente do município não apresenta
nenhum buraco e as colectoras de

Município acusado de ign
A Rua Gil Pires, no bairro da
Malanga, é outro ponto em que
se deve circular com cautela. A
situação não periga só a vida de
transeuntes como aos automobilistas que são obrigados a abrandar a marcha para não danificarem os seus veículos, uma vez
que existe uma caixa colectora de
águas pluviais no centro da estrada que condiciona o trânsito.
Diante da apatia da edilidade, para evitar males maiores, os
munícipes e os utentes cobriram a
cratera com pneus e sinalizaram

Carla Lucas, de 38 anos de
idade, residente do bairro Central considera que é vergonhoso
o que se tem passado na cidade
das acácias. No seu entender,
com alguma vontade, a edilidade é capaz de resolver em pouco
tempo.
“Não podemos chamar isso
de problemas, são problemazinhos que podem ser resolvidos

em menos de 24 horas, mas, pelo
que vimos falta vontade ao município. Na verdade, esses buracos atentam a nossa integridade
física, uma vez que em caso de
alguém tropeçar corre o risco de
quebrar os membros. Pedimos a
quem é de direito para resolver
esse problema, porque aquando
das eleições prometeram um pacote de reformas para melhorar

a cidade”, disse Carla Lucas,
bastante revoltada.
A fonte contou que teve uma
vizinha que sofreu uma lesão
grave, após cair num buraco
de um dos bueiros ao longo da
avenida 24 de Julho. Até hoje,
conta, a vítima continua com
sequelas e não há quem possa
ser responsabilizado.
“Ao contrário das nossas

águas fluviais estão fechadas. Urge a
necessidade de se resolver esse problema, há alguns meses houve uma

com troncos de árvores.
Ao Evidências, os moradores

do bairro em alusão declaram que
por várias vezes já informaram o
Conselho Municipal de Maputo
sobre o perigo que a falta de tampa naquele esgoto traz naquele
troço, contudo, o município ainda
não se mostrou disponível para
resolver aquele problema que inquieta os que depositaram a sua
confiança no “retornado” edil.
De acordo com Fátima Falige, circular à calada da noite é
um autêntico perigo, visto que em
algumas zonas não há sinais de
perigo.
“Ao menos aqui conseguimos
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pluviais e de esgotos periga vidas de munícipes
Conselho Municipal recusa-se a falar do
problema

senhora que sofreu uma lesão grave
por ter tropeçado num desses buracos. Sabemos que o município tem

outras agendas prioritárias, mas pedimos que nos resolvam esse problema”, desabafou.

norar pedidos de socorro
sinalizar com pequenos troncos
que há eminência de perigo, mas
há outras ruas em que as covas
estão mesmo no centro das estradas. Já vimos muitos automobilistas, que, por não conhecerem
a zona, acabaram entrando nas
covas, estragando os seus carros.
Por várias vezes informamos o
município sobre este perigo, mas
debalde. Ainda não se pronunciou”, referiu.
Ainda na capital moçambicana, há outro campo de golfe em
Malhangalene, concretamente

na avenida da resistência esquina com a rua Rui Largo Muller.

Muitas valetas não têm tampas,
o que atenta a saúde pública.
Tal como os residentes do bairro
Malanga, os residentes do bairro

em questão submeteram várias
cartas ao Conselho Municipal de
Maputo, clamando pelo socorro.
Aliás, Jorge Bruno revela que este
cenário vem do mandato interior.
“É uma situação de bastante
tempo que não tem qualquer resolução das autoridades municipais. Isto coloca em risco os menos precavidos que podem entrar
ao caminharem e ferirem-se”,
declarações de um dos utentes da
via”.

O Evidências tentou, sem
sucesso, falar com o vereador
da Salubridade do Conselho
Municipal da Cidade de
Maputo, mas o mesmo recusou-se a prestar comentários
sobre o assunto. Entretanto,
uma fonte ligada à edilidade
garantiu que este problema
de falta de tampas nas caixas
colectoras das águas fluviais
e esgotos está na agenda do
município, mas a falta de
fundos está por detrás do
não cumprimento de alguns
programas desenhados pela
edilidade.
A fonte avançou que o
problema da falta de fundos
condicionada sobremaneira
as actividades dos gestores
dos municípios, uma vez
que, no presente ano, o governo ainda não canalizou
os Fundos de Investimento
Autárquico (FIA) e de Compensação Autárquica (FCA).
Em Julho do ano em
curso, o Ministério da Economia e Finanças de Moçambique declarou que os
municípios são parcialmente
responsáveis pelos cortes orçamentais, tendo acusado as
autarquias de falharem na
colecta e gestão das receitas
locais.

Carla Louveira, vice-ministra
moçambicana
da Economia e Finanças,
avançou na ocasião que a
canalização dos fundos para
o funcionamento dos municípios também depende do
desempenho dos mesmos na
colecta de receitas locais e
no envio ao governo central
para redistribuição.
“A canalização depende
também do ciclo orçamental, portanto, da colecta
dos fundos proveniente das
receitas por parte daqueles (municípios) que devem
canalizar o fundo e, consequentemente, a sua canalização aos beneficiários (redistribuição aos municípios),
portanto, é um processo”,
explicou Louveira.
Refira-se que a vice-ministra moçambicana da Economia e Finanças admitiu
que o governo central cortou
fundos aos municípios, mas
não explicou, em concreto,
as motivações que levaram
à redução das verbas, limitando-se a adiantar que os
cortes estão previstos no Orçamento de Estado.
No caso particular da cidade de Maputo, o município perdeu boa parte da sua

receita, após escorraçar boa
parte dos vendedores informais, que hoje vendem em
pastas nos mesmos locais,
uma vez que a edilidade,
apesar de ter garantido, não

A canalização
depende também do ciclo
orçamental,
portanto, da
colecta dos fundos proveniente
das receitas por
parte daqueles
(municípios) que
devem canalizar
o fundo e, consequentemente, a
sua canalização
aos beneficiários
(redistribuição
aos municípios),
portanto, é um
processo.
conseguiu entregar o mercado que fora prometido.
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Com olhos no mercado de Oil & Gás e vantagens geoestratégicas
Access Bank junta-se a idosos nas
Dentons consolida presença em África e junta-se comemorações do seu dia
o âmbito do Dia Internacional do Idoso, assià elite de advogados em Moçambique
nalado a 1 de Outubro, o Access Bank Mozam-

A

maior firma de advocacia do mundo, Dentons, acaba de anunciar uma combinação com Fernanda Lopes & Associados-Advogados (FL&A), em Moçambique,
acelerando, assim, o seu ímpeto de tornar-se a principal firma de advocacia pan-africana detida e controlada por africanos em 17 países do continente.

N

bique doou bens alimentares e material diverso às instituições de solidariedade social em
Maputo, Beira e Nampula.

Evidências

Fundada em 1995, a FL&A-Advogados é uma sociedade
“full service” com cinco sócios e
adicionalmente oito advogados.
A sociedade já fazia parte da
ALN (Africa Legal Network) há
vários anos. A sócia fundadora,
Fernanda Lopes, é referenciada
na Chambers e é especialista
em resolução de litígios e direito
societário.
"Moçambique, com o seu
vasto potencial em vários sectores, incluindo o de energia
e infra-estruturas, é um mercado prioritário para os nossos clientes. Combinar com a
FL&A-Advogados permite-nos
conectar clientes com talentos
líderes em Moçambique, e com
os nossos mais de 20.000 colegas em todo o mundo", destaca
Elliott Portnoy, CEO global da
Dentons.
Por seu turno, Joe Andrew,
presidente Global da Dentons
destaca que a combinação da
Dentons com a FL&A-Advogados enquadra-se na estratégia da Dentons para se tornar
a principal firma de advocacia
pan-africana detida e controlada por africanos, ajudando os
clientes a navegar na Nova Década Dinâmica em 17 locais em
12 países africanos.

Ao todo foram abrangidos
cerca de 200 idosos e jovens
institucionalizados do Lar Nossa Senhora dos Desamparados,
em Maputo; Centro de Apoio
à Velhice, na Beira; e Centro de
Apoio à Velhice, em Nampula.
“Este apoio é fundamental
no combate ao isolamento e à
marginalização a que são votadas muitas vezes as pessoas mais
"Os nossos clientes continuam a olhar para nós para os
ajudar a navegar na mudança
constante e acelerada que enfrentam nesta Nova Década
Dinâmica. Estamos empenhados em combinar com empresas como a FL&A-Advogados
para nos ajudar a fazer de nós
um íman para o talento local.
Juntos, temos a experiência e a
confiança para ajudar os nossos
clientes, a navegar em suas necessidades únicas - através de 12
países africanos e 205 locais em
todo o mundo", destaca
Refira-se que a Dentons
é a maior firma de advocacia
do mundo, ligando talentos de

topo aos desafios e oportunidades mundiais com 20.000 profissionais, incluindo 12.000 advogados, em mais de 200 locais,
em mais de 80 países.
A FL&A-Advogados detém
especialidades em societário,
Contratos, Laboral, Direito de
Propriedade e Imobiliário, Propriedade Intelectual e Marcas
Comerciais, Contencioso, Direito Bancário e Direito Tributário. As áreas de prática e sectores cooperantes da Dentons
darão às sociedades combinadas uma vantagem competitiva
em painéis de concurso internacional e onde se incluirá a força
da Dentons nestas áreas.

Países da África subsaariana saem da recessão
mas continuam em franco crescimento

D

e acordo com a última edição do “Africa's Pulse”, a economia dos países da África Subsaariana, depois de mergulhar no mar da recessão, em
2020, vai registar um crescimento na ordem dos 3,3% no ano em curso.

“Esta recuperação é actualmente alimentada pelos
elevados preços das matérias-primas, por um relaxamento
das rigorosas medidas adoptadas durante a pandemia e pela
recuperação do comércio global, mas continua vulnerável,
tendo em conta as baixas taxas
de vacinação no continente,
os danos económicos prolongados e o ritmo lento da recuperação”, lê-se no relatório
da “Africa's Pulse”, por sinal
uma actualização semestral do
Banco Mundial para a região.
Albert Zeufack, Economista Chefe do Banco Mundial

para África, observa que nos
próximos dois anos, ou seja,
entre 2022 e 2023, a economia
da África Subsaariana não vai
superar a cifra dos 4% no seu

crescimento, sendo que as economias dos países do primeiro
mundo vão registar uma recuperação lenta assim como nos
mercados emergentes.

velhas. O apoio aos idosos é uma
responsabilidade de todos, por
isso, o Access Bank quis associar-se a este dia, prestando também
o seu contributo”, referiu Tarcísio Mahanhe, director de Risco
do Access Bank Mozambique.
Aquele responsável revelou
que o Access Bank está atento às
necessidades das comunidades
mais frágeis e carenciadas.

Diálogo Público-Privado
Implementado em mais de 43%
o Plano de Acção para a Melhoria
do Ambiente de Negócios

A

introdução de plataformas de harmonização
das actividades do Grupo Interministerial
de Remoção das Barreiras ao Investimento
(GIRBI) foi, na sexta-feira, 8 de Outubro, objecto de debate num workshop promovido pelo Ministério da Indústria e Comércio, em coordenação com
a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA).
O evento, que incidiu também sobre a actualização dos
pelouros da CTA, decorreu
num formato híbrido e, na ocasião, a vice-ministra da Indústria e Comércio, Ludovina Bernardo referiu que, apesar dos
desafios decorrentes de acções
terroristas em Cabo Delgado
e da pandemia da Covid-19, o
País registou progressos assinaláveis na implementação do
Plano de Acção para a Melhoria do Ambiente de Negócios
(PAMAN), no período 20192021, na ordem de 43,2%.
“É nossa convicção que,
com o aprofundamento do Diálogo Público-Privado (DPP) e
a implementação do PAMAN,
continuaremos a assegurar
maior participação do empresariado nacional na nossa economia e a melhorar, cada vez
mais, o ambiente de negócios
em Moçambique. Saudamos
o processo de actualização dos
pelouros da CTA, órgãos de
orientação sectorial e transversal que coordenam e promovem
o DPP”, indicou a governante.
Por sua vez, o vice-presiden-

te da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Vasco Manhiça, instou o
governo a imprimir uma maior
celeridade no ritmo de aprovação de reformas, de uma média
de duas por ano, para pelo menos acima de três por ano, como
sucede a nível dos países da região da África subsaariana.
“Esperamos que este fórum
seja uma plataforma para reflectirmos sobre a implementação do PAMAN, uma vez
que a sua vigência termina este
ano. Esperamos, também, que
este instrumento seja prorrogado, acautelando os factores
mencionados”, explicou Vasco
Manhiça.
Importa referir que Vasco
Manhiça propôs, na ocasião, a
introdução de um indicador de
monitoria de reformas, em parceria com o MIC, com vista à
sistematização do processo de
monitoria de implementação
de reformas, elemento que vai
orientar o DPP e os resultados
concretos que se traduzem na
facilitação da actividade empresarial. FDS
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O Exército de Ruanda: uma luz de vela para combater as trevas

Uma breve introdução dos ruandeses aos
moçambicanos

E

xiste uma frase famosa em um filme
clássico dos anos 40 intitulado "Casablanca" que diz: "Acho que este é o
início de uma bela amizade". Essa linha vem à mente quando se pensa em Ruanda
e Moçambique. Os sentimentos de Ruanda em
relação a Paul Kagame, o Exército e a Polícia de
Ruanda são mais bem observados através do
prisma de seu desdobramento pessoal e de seu
exército e polícia fora de Ruanda.

Texto: Gatete Ruhumuliza Nyiringabo*
Sobre o desdobramento
pessoal de Paul Kagame: Ele
foi nomeado para reformar a
União Africana desde 2016,
organismo para o qual viria
mais tarde ser eleito seu Presidente no ano de 2018.
Portanto, fica mais fácil
explicar o que significa ter
um presidente como Paul
Kagame, quando outros
também tiveram a chance
de ‘experimentar’ a liderança de Paul Kagame. No ano
em que Paul Kagame foi presidente da União Africana
(UA), seu auto-financiamento
aumentou 17%, ou seja, saiu
de 43-60%. Em 2016, quando foi nomeado para liderar
as reformas da UA, as contribuições dos Estados africanos
eram de 36% do seu orçamento total. Por meio dessas
reformas, um mecanismo de
auto-financiamento foi adoptado pela UA, estabelecendo uma taxa de 0,2% sobre
as importações elegíveis no
Continente Africano. Foi denominada "Decisão de Kigali
sobre o financiamento da União",
em homenagem à capital de

Ruanda.
Antes de Kagame ser chamado, a União Africana havia conseguido apenas 36%
da auto-sustentação. Como
resultado, nossa união foi
motivo de piedade para outros blocos continentais e motivo de chacota da juventude
africana.
E o imposto possibilitou
um salto dramático de 24%
no auto-financiamento pelos
Estados africanos e espera-se que venha a gerar cerca
de USD 1,2 bilhões anuais e
cubra a maioria das actividades da UA, incluindo programas, operações e missões de
paz e segurança - como a de
Cabo Delgado.
Sobre a África, histórias
de desgraça abundam, mas
as de luz são distorcidas ou
silenciadas. As pessoas que
lêem a mídia ocidental pensam que os ruandeses são loucos ou coagidos a manter Kagame como presidente. Eles
também suspeitam que os
médicos do governo de Ruanda cifram e frequentemente
mentem sobre suas estatísti-

cas impressionantes. Até hoje,
a mídia ocidental se recusa a
registar que Ruanda reduziu
a dependência da ajuda pela
metade a cada dez anos (de
86% em 2000 para 45% em
2010 e para 16% em 2017).
Eles ainda relatam 40%, porque isso é inédito.
Mas há um ditado Kinyarwanda que diz: “Isuku igira
Isoko”. (Traduzido literalmente:
milhares de velas podem ser acesas
com uma única vela). Isso para
enfatizar que o carácter de
Kagame se reflecte nas tropas
ruandesas que são implantadas em toda a África para
proporcionar paz. Como Paul
Kagame, seu exército e polícia se saem nesses países fala
por si e aqueles que eles protegem, são aqueles que sabem
como nós, ruandeses, nos sentimos.
Sobre o desdobramento do Exército de Ruanda:
A história de Cabo Delgado
não é diferente da história da
África como continente. Após
a independência, enquanto
Kwame Nkrumah clamava
por uma unidade imediata,
outras figuras africanas estavam enumerando um conjunto de pré-requisitos para
nossa união, até agora.
Também em Cabo Delgado havia sempre um papel
a assinar, uma preparação de
última hora a fazer, informações a recolher - até à data.
O Exército de Ruanda
não opera assim. Eles têm
uma história amarga de hesitação. Quando vidas de civis
estão em jogo, a hora de agir

é agora! Eles não vão deixar
o povo de Cabo Delgado na
mão de insurgentes.
Ao contrário do que dizem os críticos, é impossível
para uma polícia, um exército
ser gentil uma vez implantado
no exterior e não fazer o mesmo em casa. Vimos isso com
muitos exércitos, que, embora
elogiados por sua mídia e celebrizados por suas indústrias
cinematográficas, revelaram
seus métodos violentos, servindo em países estrangeiros.
Na verdade, as tropas
ruandesas são conhecidas
como a força mais profissional
e disciplinada tanto na União
Africana quanto nos mecanismos de manutenção da paz da
ONU em todo o mundo. Eles
foram repetidamente condecorados por seus serviços na
República Centro-Africana,
Sudão, Sudão do Sul, Haiti,
Costa do Marfim e Mali, só
para citar alguns exemplos.
A actual liderança do
exército da República Democrática de Congo (RDC)
foi treinada em Ruanda. O
ex-presidente Joseph Kabila
era guarda-costas júnior de
um general ruandês e a maioria dos residentes do leste da
RDC recebe atendimento
médico, serviços financeiros,
educação, residência e, às vezes, asilo no vizinho Rubavu,
um distrito de Ruanda.
Os ruandeses são sempre
enviados com uma missão:
você não deve deixar o que
aconteceu em Ruanda acontecer novamente em qualquer
lugar. A vida das pessoas está

em suas mãos, não as decepcione.
Nenhum soldado da paz
foi morto, a operação foi um
sucesso - e como resultado, as
tropas ruandesas foram escolhidas entre todas as forças de
manutenção da paz na RCA,
para fornecer protecção à ex-presidente, Catherine Samba
Panza, ao novo presidente,
Austin-Archange Touadéra e
outros VIP’s, até a presente
data.
Dou uma garantia para o
povo de Cabo Delgado. Com
o exército ruandês a seu lado,
eles logo irão recuperar o
sono. Logo as armas ficarão
silenciosas e a paz e a segurança retornarão à sua província.
O exército e a polícia ruandeses servirão a eles como se
estivessem servindo aos seus
próprios - os ruandeses.
Por terem menosprezado
Paul Kagame e o Ruanda durante anos, os repórteres ocidentais ou sul-africanos não
sabem disso. Ao contrário dos
discípulos de João Batista, eles
não vão relatar o que vêem
ou ouvem em Cabo Delgado,
pois isso contradiz o que vêm
pregando há anos.
No entanto, o povo de Moçambique e o povo de África
não devem se enganar ou se
assustar com isso, devem confiar na realidade no terreno,
devem falar ao povo de Cabo
Delgado e ao povo de África.
* Advogado em Ruanda e ex-pesquisador do
Centro dos direitos Humanos da Faculdade de
Direito da UEM

Tabela de Assinaturas
Formato

Período
Trimestral

Semestral

Anual

Tabloide

1 800,00 MT

2 800,00 MT

4 900,00 MT

e- Paper/ Digital

1 800,00 MT

2 500,00 MT

4 700,00 MT

Contacto:
E-mail: admin@evidencias.co.mz
Cel: +258 840401038

Nota:

Subscreva a um dos pacotes e ganha acesso ilimitado a conteúdos Premium e o e-Paper , ou
seja, o jornal semanal tal como é impresso, para ler no Smartphone, Tablet ou Computador.
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De vez em quando...

Recordando Jacques Brel
Afonso Almeida Brandão

Haverá sempre um som de piano nos nossos ouvidos quando, claramente ou em surdina, pronunciarmos o nome de Jacques Brel,
vitimado por um cancro no pulmão esquerdo. Quem não se recorda do seu perfil, um cigarro ao canto da boca, um olhar encantadodesencantado sobre o Mundo...? O som de piano acima referido prende-se, obviamente, com o poema-canção “No me quitte pás”,
uma das mais belas composições contemporâneas sobre o Amor que flui, se vai e se perde no Tempo... Poema deslocado nos dias
de hoje? Não: o Passado pode fazer parte do Presente. Só assim é que o Homem é total — e se projecta no Futuro acompanhado do
sentimento que o diferencia dos outros seres (animais e coisas) da Realidade e Existência em que estamos inseridos.

Quando Jacques Brel morreu no dia 9 de
Outubro de 1978, quase aos 50 anos de
idade, deixava à sensibilidade humana
um conselho sem preço. Qual? O de que,
entre o dia e a noite, devemos sempre
guardar dentro de nós o espaço de uma
tarde. Termos uma tarde dentro de nós é
termos a possibilidade de podermos contemplar tudo quanto fomos, tudo quanto
passou por nós, tudo quanto nos exaltou
e também quanto nos mergulhou na dor
mais funda. Daí, pois, “Ne me quitte
pás” — seja esse apelo dirigido a uma
mulher, a uma pedra, a uma flor, a uma
cadeira de baloiço diante de uma janela
aberta sobre o Horizonte...
No espaço desse tempo em retorno, no
salão grande que essa tarde é, desenrola
toda uma “Valse à mille temps”, dança que ultrapassa o enlevo de dois amantes, e se consubstancia em mil e um pormenores, nos casos muitos da Vida: uma
oferta (“Les Bombons”), um lamento
(“Le Plât pays qui est le mien”), uma
cidade contra o Céu (“Sur les toits
de Paris”), um acto de camaradagem
(“Jef”), uma crítica social (“Les Flammandes”), um nome de mulher (“Madeleine”), etc., etc...
Tendo em mente essa tarde, esse salão
grande de tudo e de nada, somos induzidos a ver em Brel, não unicamente um
compositor e cançonetista, mas um alto
Poeta do quotidiano. Aliás, em edição
francesa, todas as composições de Jaques
se encontram reunidas num volume crítico, que não só o situa nas sociedades belga e francesa, como lhe acentua as particularidades e inovações da sua poética.
Belga de nascimento, Paris foi, por assim
dizer, a sua pátria de adopção — e quando
a doença o atacou, retirou-se, sem deixar
de compor, para as Ilhas Marquesas, onde
se encontra sepultado. Aí sepultado...?

Digamos que se encontra sepultado dentro de todos nós, nessa tarde que ele nos
ensinou a possuir no íntimo, e da qual,
muitas vezes, se elevam as sílabas, tecla a
tecla, de “Ne me quitte pás”. Verdade,
verdade, nunca o deixaremos cair no olvido — e isso porque Brel cantou as coisas
que são de todos nós, que são pontos de
referência essenciais, o chão, enfim, pelo

qual nos vamos. E «c´est tout» — como
nos disse peremptório num dos seus poemas.
Jaques Brel morreu há 43 anos. Evocálo hoje, agora e aqui, foi recordar um
pouco a sua pessoa, as suas canções, os
espectáculos que deu, a saudade que nos
deixou, um Artista Maior que marcou a
minha Geração.
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A esquina do sociólogo

Pandora Papers e a justiça e o
jornalismo africanos
Luca Bussotti
O novo escândalo conhecido como Pandora Papers foi despoletado através de uma
investigação levada a cabo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ),
juntamente com o jornal Poder 360 (https://
www.poder360.com.br/pandora-papers/
conheca-outras-7-investigacoes-do-icij-e-poder360-sobre-offshores/). Não se trata de uma
novidade, pois estas duas entidades estão já na
sétima investigação desta natureza, inclusive a
relativa aos Panama Papers e à descoberta do
papel decisivo do FBI na operação Lava Jato,
que levou ao julgamento e condenação (ora
arquivados) do ex-presidente brasileiro Lula.
No caso específico, segundo relatam as
fontes, o ICIJ obteve 11,9 milhões de arquivos
confidenciais, liderando uma equipe de mais
de 600 jornalistas de 150 órgãos de informação, trabalhando durante dois anos na análise
de documentos. As fontes dos documentos
analisados provêm de 14 firmas de serviços
offshore de todo o mundo, cuja finalidade é
abrir empresas fantoches para clientes que,
no geral, querem manter secretas suas identidades assim como as operações financeiras
das sociedades controladas.
Se personagens como a cantora Shakira,
Ringo Starr ou Sir Elton John adoptaram tais
práticas como cidadãos privados (não justificáveis, mas que evidentemente procuraram
fazer os seus interesses particulares, sem terem cargos públicos) outras, como Tony Blair
se puseram num patamar ético, antes de judiciário, pior, para não falar dos que estão
exercendo neste momento cargos públicos,
como o rei de Jordânia ou os presidentes do
Equador ou da Ucrânia. Os quais, em boa
verdade, estão evitando pagar impostos nos
países que governam, incrementando as suas
riquezas e, assim, disponibilizando menos receitas para garantir melhores serviços aos cidadãos que administram.
O continente africano está, por assim dizer, bem posicionado nesta especial corrida
das fortunas de alguns dos seus governantes
em paraísos fiscais. Foi este o caso de três
presidentes actualmente exercendo funções, a
saber: Uhuru Kenyatta, presidente do Quénia, Denis Sassou Nguesso, presidente da
República do Congo e Ali Bongo Ondimba,
presidente do Gabão. Três figuras que governam países com problemas enormes, mas que
resultam entre os mais ricos entre os chefes de
Estado do continente.

Uhuru Kenyatta, um dos filhos de Mzee
Jomo Kenyatta, considerado como o pai da
pátria queniana, juntamente com os seus familiares, têm interesses difusos no sector hoteleiro, na saúde, bancos, mídia e construções.
Seu domínio dos Kenyattas no Quénia foi
definido como sendo uma verdadeira “captura do Estado”, e é hoje considerado como
o quarto presidente mais rico de África, com
um património pessoal que ronda os USD
500 milhões.
Sassou Nguesso é o actual presidente da
República do Congo (ou Congo-Brazaville).
Militar de formação, actualmente general
e antigo comandante da força aérea do seu
país, assim como influente membro da intelligence local, é acusado, na França, de crimes
contra a humanidade (suas milícias, chamadas Les Cobras, calcula-se que fizeram mais
de 3000 mortos, durante os vários golpes e repressões que mantiveram Nguesso no poder),
ao passo que entre 1999 e 2002, segundo o
Fundo Monetário Internacional, não tinha
nenhum indício de onde é que terão parado
USD 248 milhões provenientes do petróleo
do país e completamente ausentes do orçamento do Estado. O paraíso fiscal da família se encontraria nas British Virgin Islands.
Só para dar uma ideia, Denis Christel, um
dos filhos, investigado pelo Tribunal Federal da Florida, teria, na qualidade de então
presidente da sociedade pública congolesa de
petróleo, a SNPC, comprado, nos Estados
Unidos, imóveis e outros assets equivalentes
a um valor superior a USD 29 milhões, ou
seja, cerca de 10% do orçamento público do
seu país destinado à saúde. O poder exercido
por Sassou Nguesso no Congo-Brazaville foi
definido como sendo uma cleptocracia.
Ali Bongo Ondimba é o actual presidente
do Gabão. No cargo desde 2009, é o filho
do anterior presidente, Omar Bongo, que foi
presidente do Gabão desde 1967, depois de
ter substituído o primeiro presidente do país,
M’Ba, que faleceu justamente em 1967. O
domínio desta família no país levou Ali Bongo
a ser considerado, pela revista Forbes, como o
governante mais rico de África, depois do rei
de Marrocos, Mohammed VI, com um capital calculado em USD 1 bilhão.
Uma das questões que se colocam tem a
ver com os actores que deveriam fiscalizar este
comportamento prejudicial por parte dessas
três figuras, assim como de muitas outras com

cargos menores: relativamente a Moçambique, do caso de Aires Ali, antigo primeiroministro, o jornal Evidências já deu conta em
outras edições e portanto, não precisa, aqui,
acrescentar mais nada.
Entretanto, os três países com envolvimento directo dos seus chefes de Estado têm várias
características comuns: trata-se de democracias muito fracas (com a parcial excepção do
Quénia), dominadas pelo neo-patrimonialismo dos respectivos presidentes e suas famílias, cheios de recursos naturais (em particular
petróleo), e em que a liberdade de imprensa
está cada vez a piorar e a justiça não actua.
No próprio Quénia, considerado como país
“parcialmente livre” (ao passo que os outros
dois são “não livres”), o índice de liberdade
de imprensa elaborado pelos Repórteres sem
Fronteiras está em queda, colocando este país
no lugar 102 de 180 países (em 2019 estava no
centésimo lugar), piorando a partir de 2017,
aquando das contestadas eleições presidenciais que foram repetidas e que deram a vitória,
pela segunda vez, ao actual presidente. O
Gabão encontra-se no lugar 115 deste ranking internacional, e o Congo-Brazaville no
117...
O mesmo pode ser dito a respeito da
justiça: nestes três países nunca foram levados
a cabo processos contra as três figuras envolvidas, ao passo que elas estão a ser investigadas
há anos nos Estados Unidos, França, Suíça e
outros países, principalmente europeus...
Em suma, o sistema cleptocrático acima
ilustrado não pode não contar com a complacência (e o controlo) do poder judiciário
por parte do poder político, assim como da
imprensa, apesar de alguma coisa fugir a este
propósito (por exemplo, no Quénia existem
duas entidades que colaboraram, como parceiras, com a investigação do Pandora Papers).
O actual julgamento em curso na B.O em
Maputo pode ser enquadrado no esquema
interpretativo acima exposto: com as devidas diferenças, a grande questão é a seguinte:
será que a justiça e a imprensa moçambicanas terão a capacidade e a possibilidade de
exercer seu poder, independentemente das
evidentes pressões políticas que estão sendo
feitas, quer junto ao sistema judiciário, quer
à mídia local?
Ainda poucas semanas de espera, e a gente
terá respostas concretas a essas inquietações.
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A paz: uma incógnita constante
Por: DionildoTamele

Moçambique desde os primórdios da formação do seu Estado deparou-se com o dilema do conflito, situação que os moçambicanos nunca souberam de maneira alguma
resolver. Enquanto colónia portuguesa, Moçambique passou por situações não menos
importantes. Há um consenso nos historiadores moçambicanos e estrangeiros de que
a colonização em África se estendeu por 500
anos. Entretanto, Eduardo Mondlane, na
sua obra, “Lutar por Moçambique” refuta
o argumento dos 500 anos como o período
da colonização do país pela metrópole portuguesa. Para este intelectual, Moçambique
foi colónia de Portugal desde altura da demarcação ou melhor da conferência de Berlim, período em que os países imperialistas
fizeram a partilha de África.
Muito antes da formação do Estado moçambicano, o território que chamou-se província Ultramarina portuguesa deparou-se
com ausência de paz negativa aliado à paz
positiva, sendo parte integrante do quotidiano deste povo a convivência no meio de
instabilidade desde os primórdios da existência de Moçambique.
Esta convivência dos moçambicanos em
algum momento equiparou-se ao problema
da paz negativa e positiva dos judeus no
Egipto ao longo de 400 anos da escravatura,
primeiro por causa da procura das melhores
condições de existência no universo, segundo pelas vicissitudes da guerra, fazendo com
que estivessem sempre prontos para que
partir a qualquer momento.
Quando o país ficou independente em
1975, é nesta altura que começa a formação
da nação e do Estado moçambicano, rubricando-se a primeira constituição do país.
Esta trajectória traz evidências claras de
que o território que hoje chama-se Moçambique teve, desde os tempos remotos, dificuldades na conquista de uma estabilidade.
Poucos anos depois da independência,
alguns dissidentes da FRELIMO formaram
uma guerrilha com a pretensão de desestabilizar o país, não obstante Bernabé Nkomo, no seu livro “Urias Simango: Um homem Uma causa”, procure descrever uma
situação de desconfiança por causa das facções que existiam no seio desta organização
política desde o debate étnico, tribal até às
questões ligadas ao campo do poder político

entorno do controlo.
Com o presente artigo procuro compreender as causas que estiveram por detrás
dos problemas inerentes à paz em todos os
sentidos, as consequências de se associar a
paz aos pleitos eleitorais e o conceito da política no sentido mais amplo.
Partimos da pressuposição de que os problemas da paz no país e da sua resolução
devem serem a preocupação intrínseca dos
moçambicanos e as soluções devem advir
das comunidades locais como aquelas que
são portadoras da fonte do diálogo.
A mera cronologia que trago é apenas
para revitalizar, ou melhor, recordar a memória colectiva dos moçambicanos, e clarificar a nossa fragilidade na consciência da
compreensão das ditas palavras mais profundas do filósofo alemão, Immanuel Kant,
no seu livro, Paz Perpétua, onde, de forma
simples, adverte que quem quiser a paz
deve estar preparado para uma nova guerra de imediato. Ninguém tem dúvida que os
moçambicanos, mesmo sem a consciência
da mitigação dos intervalos entre a paz e
a guerra que se vivenciam, tem procurado
de forma determinada encontrar uma saída
para tal aporia.
Se a Constituição de 1975 inaugura a
formação do Estado moçambicano, a de
1990 não só cria a liberalização do mercado
e da imprensa como também instaura a paz
através das eleições de 1994 e da assinatura dos Acordos Geral da Paz em Roma em
1992, envolvendo o governo da Frelimo e
o líder do antigo movimento da guerrilha,
hoje denominado partido.
Estes acordos foram de capital importância porque foram capazes de levar o país a
um estado de paz, sem que com isso eliminasse as diversas preocupações da paz negativa que sempre estiveram presentes como
os problemas de transporte, os salários mínimos que sempre foram ilusórios entre tantas
coisas que constituíram as preocupações e a
constituem os maiores anseios do povo.
Em 2005, Guebuza assume o poder e no
seu primeiro mandato a situação esteva calma, não chegou a haver ameaça de maneira
alguma. Mas no período ainda de governação de Guebuza verifica-se um clima de
instabilidade militar que afectou um pouco
a província de Inhambane. A causa desta

situação esteve associada à situação eleitoral, e pelo facto de o poder ser detido por
um grupo que libertou o país, embora possa
se questionar a veracidade deste facto, não
obstante, talvez esse grupo tenha se esquecido que não é a simples glorificação do passado que permite mudanças, que constrói
ideias, que supera desafios.
O processo eleitoral é o único causador
da guerra no país, mas é preciso que tenhamos uma outra alternativa para a estabilidade militar e política do país.
Guebuza assinou, no fim do seu mandato, com o líder da Renamo, um acordo
para que se fosse às eleições e isso aconteceu de facto, mas depois despoletou uma
nova situação de conflito como actual chefe do Estado, sendo que o mesmo assinou
também um acordo de estabilidade do país,
foram às eleições do seu segundo mandato
que de certa forma ditaram as novas linhas
orientadoras designadas de paz definitiva de
Maputo, assinada a 6 de Agosto 2019, sendo que as eleições foram marcadas para o
mesmo ano no mês do Outubro.
Na governação de Nyusi não só se verifica a situação de desorganização da Renamo que provoca a instabilidade no país,
mesmo que se possa excluir alguns actores
no xadrez político, temos a situação da violência armada que se verifica na província
nortenha do país. Há mais de 4 anos que os
moçambicanos não conhecem o verdadeiro
significado da paz.
Os desafios são enormes mas um dos
grandes desafios seria a não comemoração do 4 de Outubro como sendo o dia da
paz. Não duvido de que Chissano fica muito amargurado sempre que chega o dia 4
de Outubro, em virtude da situação em o
país se encontra. Os moçambicanos precisam exigir a paz para e não deixarem essa
responsabilidade na mão de qualquer que
seja o político, porque todos os contratos
que os moçambicanos rubricaram com os
seus governantes na perspectiva de ter a paz
sempre falharam. É urgente que todos possam, de forma unida, resolver esta situação
sem envolver nenhuma negociação exterior.
Porque já foi demonstrado que esta situação
não deu certo. É preciso indagarmos as várias perspectivas que nos dirijam em direcção à paz sempre almejada.

USAID cria projecto para detecção de
vírus com potencial pandémico

A

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) lançou, recentemente, um novo projecto ambicioso para construir uma melhor preparação para detectar,
prevenir e responder as futuras ameaças globais à saúde.

Trata-se de um projecto denominado DEEP VZN, cujo
objectivo é descobrir e explorar
agentes patogénicos. Com um
prazo de cinco anos, a iniciativa está orçada em cerca de
USD 125 milhões e irá reforçar
a capacidade global para detectar e compreender os riscos de
propagação viral da vida selvagem para os seres humanos que
possam causar outra pandemia.
De acordo com a USAID,

a pandemia da Covid-19 demonstrou como as doenças infecciosas ameaçam toda a sociedade, acabando com a vida
das pessoas e atacando as sociedades nos seus núcleos.
Por outro lado, Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional lembrou-se da forte ligação entre
os animais, os seres humanos e
o ambiente e o efeito que um
agente patogénico emergente

que se derrama nos seres humanos pode ter na saúde das pessoas e nas economias globais.
Nos últimos anos, o país
presidido por Joe Biden não
tem medido esforços com vista
a garantir uma segurança global no que ao sector da saúde
diz respeito, tendo avançado
com uma preparação para pandemias e a resiliência global da
saúde.
“Os surtos não respeitam
fronteiras geográficas e podem
propagar-se rapidamente, comprometendo a saúde, segurança
e segurança económica de todos os países, incluindo os Estados Unidos. O DEEP VZN
fará avançar as prioridades do
governo dos Estados Unidos
em matéria de segurança sanitária global e política externa,
apoiando os esforços de prevenção, detecção e resposta a novas
ameaças de doenças infecciosas
no estrangeiro”, refere comunicado da USAID.
Importa referir que projecto
DEEP VZN será implementado
pela Washington State University Paul Allen School for Global Health, com um consórcio
de parceiros que inclui a Universidade de Washington, FHI
360, PATH, e a Universidade
de Washington em St. Louis.
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Uma em cada sete crianças tem problemas
psicológicos na África Subsaariana

N

as celebrações do Dia Mundial da Saúde Mental, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo de
Emergência Internacional das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) avançaram que uma em cada sete
crianças na África Subsaariana tem problemas "psicológicos
significativos". As duas organizações das Nações Unidas pediram mais investimento e acesso aos serviços de saúde mental
no continente.

Através de um comunicado
conjunto, a OMS e a UNICEF
avançaram que as crianças e os
adolescentes estão sempre em risco
de sofrer problemas mentais, especialmente os vulneráveis que enfrentam a pobreza, a discriminação
e a violência.
Além dos problemas mentais,
de acordo com as duas organizações das Nações Unidas, os efeitos
das alterações climáticas, as altas
taxas de infecção pelo HIV (o vírus que causa a SIDA), a gravidez
na adolescência e as emergências
humanitárias também são ameaças
constantes ao bem-estar mental de
crianças e adolescentes em África.
“A Covid-19 expôs ainda mais
as desigualdades globais, incluindo
os cuidados de saúde mental. As
crianças africanas estão sujeitas a
ameaças ainda maiores com o encerramento de escolas, nomeadamente, uma maior exposição aos
conflitos armados e a falta de oportunidades para brincar e socializar
com os amigos”, referem.
Por outro lado, a Organização
Mundial da Saúde e o Fundo de
Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância apontam que os longos confinamentos

devido à Covid-19 aumentaram os
casamentos precoces, a gravidez na
adolescência e a violência sexual e
doméstica contra menores, sobretudo meninas.
Ainda de acordo com as duas
organizações, a disponibilidade e
a qualidade dos serviços de saúde
mental para crianças e adolescentes
em África são muito deficitárias.
“O investimento em saúde
mental continua extremamente
baixo em África, com um gasto público inferior a um dólar ‘per capita' [...]. Não podemos permitir que
milhões de crianças que precisam
de cuidados não os tenham”, avançou Matshidiso Moeti, directora da
OMS para a África.
Por sua vez, o representante da
UNICEF na África Austral e Oriental, Mohamed M. Malick Fall, disse
ser urgente abordar a saúde mental
das crianças e adolescentes no continente africano.
“Ao longo dos anos, milhões
de jovens foram expostos a desafios
que seriam muito difíceis de enfrentar para a maioria dos adultos, pois
muitas vezes têm que lidar com os
impactos psicológicos por si mesmos. Os nossos sistemas ainda estão
a falhar”, sublinhou Fall.
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Dedica sua vida aos seus desafios, a VIDA FELIZ cuidará da sua saúde
CENTRO DE SAÚDE PRIVADO

VIDA FELIZ

O Centro de Saúde Privado “ VIDA FELIZ”,. é um serviço de saúde
que presta cuidados clínicos curativos, bem como os de natureza preventiva
e de reabilitação.
VIDA FELIZ prima pela Eficiência, Privacidade, Sigilo Profissional e
Personalização respeitando principio de gênero e a eqüidistância das idades
como base para a individualização do tratamento e oferta da melhor atenção.
Fazemos consultas médicas de clínica geral e de diversas especialidades
como Ginecologia;
• Obstetrícia;
• Pediatria;
• Cardiologia,
• Otorrinolaringologia,
• Oftalmologia,
• Exame laboratoriais

E realizamos assistência domiciliária a utentes interessados, conforme
a solicitação previa para o efeito.
Assistimos trabalhadores de empresas, ONGs, entre outras associações,
de forma permanente ou periódica, mediante o acordo estabelecido.
Trabalhamos com plano de saúde reconhecidos dentro do pais.
Temos vacinação preventiva para:
Antiraiva, febre amarela, hepatite B , Tetano, Gripe H1N1.
Exames complementares
• Ecografias Ginecologicas e Obstetrícias;
• Ecografias abdominales, Vias Urinarias;
• Ecografias partes Blandas(tiroide, mamas);
• Electrocardiograma;
• Oximetria;
• Ritmo cardíaco;
• Aerossol.

CENTRO DE SAÚDE PRIVADO

VIDA FELIZ

Aberta de 2ª a 6ª feiras, das 8:00 às 18:00 horas e aos Sábados e Domingos das 8:00 as 14:00
A consulta da especialidade é por regime de marcação e ocorre dentro das horas indicadas, admitindo urgências .
Estamos na Av. Josina Machel no51874/RC, Telefones: 86 8620553 & 84 4346772 Email: hlife054@gmail.com Machava Sede.

22

SAUDE E GENERO

12 DE OUTUBRO DE 2021

ONG denunciam maus tratos contra mulheres
durante o pré-natal, parto e pós parto

P

reocupadas com constantes relatos de violência contra as gestantes durante o período
pré-natal, parto e pós-parto, as organizações
da sociedade e movimentos cívicos exigem
investigação e instauração de processos disciplinares
e criminais contra os infractores, incluindo o corpo
directivo e o pessoal de serviço. Recorde-se que em
Abril último, desesperada, por não aguentar com as
dores, depois de horas sem socorro, uma parturiente
levantou para pedir ajuda, mas, para o seu azar, o feto
acabou saindo e projectado violentamente para o chão
e não sobreviveu. O acto denunciado pelo Evidências,
deu-se no Centro de Saúde de Ndlavela. Depois de
perder o filho por negligência foi insultada e obrigada
a limpar o chão. Até hoje não houve responsabilização
das parteiras que na altura dos factos encontravam-se
a escutar música enquanto conversavam.

Ângela Fonseca
Num documento interceptado pelo Evidências,
subscrito por um total de 40
organizações, o Observatório
das Mulheres manifesta indignação contra os relatos de
violência e negligência obstétrica caracterizada, por um
lado, por maus tratos e morte
de parturientes, e, por outro,
por morte e desaparecimento
de bebés, no país.
Tendo em conta que as
denúncias não reflectem os
reais casos que acontecem
no dia-a-dia, as organizações
exigem que haja disponibilização de estatísticas actuali-

de contas do Comité Nacional de Mortes Maternas em
relação ao tratamento cruel
e degradante que as gestantes
e parturientes sofrem nas unidades sanitárias.
Recentemente, o ministro
da saúde, Armindo Tiago, intervindo na sessão de abertura das XVI Jornadas Científicas do Instituto Superior de
Ciências de Saúde (ISCISA)
explicou que a carreira de um
profissional de saúde não deve
ser apenas uma oportunidade
de emprego, pois a melhoria
da qualidade dos serviços de
saúde pressupõe a formação

De acordo com o
relatório, a província de
Cabo Delgado apresenta
cerca de 75% de mulheres
e crianças deslocadas, com
aproximadamente 160
mil mulheres e raparigas
adolescentes em idade
reprodutiva e 19 mil
mulheres grávidas.
zadas e públicas sobre mortes
materno-infantil, responsabilização exemplar dos profissionais de saúde envolvidos
em qualquer situação de violência e a provisão de assistência e indemnização para
as vítimas e ainda a prestação

de profissionais competentes, zelosos, com cautela, ética profissional, empatia pelo
próximo, espírito de altruísmo, humildade científica e
com dedicação inabalável ao
doente.
Estas declarações são en-

tendidas pelo Observatório
das Mulheres como “comodismo em contramão”. “Assusta-nos que esta realidade
continue a verificar-se nas
unidades sanitárias de referência nacional, num contexto
já desafiado pelas medidas de
restrição impostas pela resposta ao Covid-19. Ademais, em
14 indicadores de saúde dos
ODS, a quase totalidade dos
números moçambicanos apresenta valores piores do que os
recomendados, estes incluem
a mortalidade infantil e a mor-

talidade maternal”, lembram
aquelas ONG.
De acordo com o relatório,
a província de Cabo Delgado
apresenta cerca de 75% de
mulheres e crianças deslocadas, com aproximadamente
160 mil mulheres e raparigas
adolescentes em idade reprodutiva e 19 mil mulheres
grávidas.
Destas, mais de 2,5 mil mulheres e meninas precisam de
cuidados vitais em resposta à
violência sexual e cerca de 1,5
mil grávidas poderão passar

por complicações obstétricas.
“Não obstante, os partos
nas matas e nos centros de
acomodação continuam, com
elevado risco de infecção,
complicações hemorrágicas e
perdas materno-infantis. Na
generalidade, os hospitais estão distantes das maternidades (mínimo de 20 a 40 km).
Outrossim, os centros de deslocados na sua maioria não
têm parteiras de assistência,
deixando as gestantes reféns
das matronas”, lê-se no documento a que tivemos acesso.

Falta de humanismo e tratamento
degradante nas maternidades
Por essa razão, as ONG
apelam maior regularidade
de brigadas móveis de saúde bem como a formação de
parteiras tradicionais.
Em Maputo, o número
crescente de mulheres e raparigas que relatam maus
tratos e abusos durante o
pré-natal, parto e pós parto “é assustador, sendo que
a crueldade no tratamento
gera medo e angústia nas
utentes”.
Um dos casos acompanhados recentemente é da
jovem Leila, uma das ges-

tantes que deu entrada no
hospital provincial da Matola, para ter o seu bebé, mas
infelizmente não foi o que
aconteceu.
Leila despertou já no hospital central de Maputo sem
o seu filho, pois este foi dado
como nado morto e sem nenhuma justificação plausível
para os familiares que não
sabiam do paradeiro da sua
filha.
Como Leila, existem
muitas mulheres gestantes
que vão em busca de atendimento nas unidades sanitá-

rias para que no fim tenham
um final feliz, mas, muitas
vezes, não é o que acontece
por falta de humanismo por
parte das parteiras.
Para o desfecho deste e
de mais casos, as organizações, movimentos e colectivos de mulheres subscritoras
irão solicitar uma audiência
com o Ministro da Saúde e
depositar uma queixa-crime
junto à Procuradoria para
o devido seguimento destas
denúncias, com vista a se
apurar as responsabilidades
criminais.
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É o fim da resistência e das contestações de Nhongo?
A Junta Militar, agora sem
futuro conhecido sem o seu
líder, contesta a liderança do
actual presidente da Renamo,
Ossufo Momade e as condições para a desmobilização
dos guerrilheiros, decorrentes
do acordo de paz assinado em
2019. Até ao fecho desta edição, a Renamo não tinha se
pronunciado e quando convidado a tecer comentários,
o porta-voz ficou de retornar.
Nhongo morreu à espera
de alguma resposta à sua carta de reivindicação das condições que acreditava serem
imprescindíveis para o início
das negociações. Nunca se
soube quantos homens tinha

sob seu comando e neste momento a pergunta que não
quer calar é: terão as reivindicações de Mariano Nhongo
e sua Junta Militar morrido
com ele?
Reagindo à morte do líder
da Junta Militar da Renamo,
Mirko Manzoni declarou que
esperava que a tensão político-militar na zona centro do
país fosse resolvida de forma
pacífica.
“Foram repetidamente
abertas oportunidades para
se usar o diálogo em vez da
violência, no entanto, estas
revelaram-se
infrutíferas.
Neste momento, o nosso
pensamento está com o povo

moçambicano, em particular
o da zona centro, e reitera-

mos o nosso compromisso em
apoiar os esforços destinados

a trazer a paz definitiva ao
país”, avançou Manzoni.
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Renovação pariu decepção e divisão no balneário dos Mambas

Jogadores da selecção boicotam convocatória em
protesto contra a FMF e seu seleccionador

L

Mexer e Kamo-Kamo e Witi ignoram FMF

uís Gonçalves, contratado por Alberto Simango
Júnior, para render Abel Xavier, não conseguiu
devolver os Mambas aos grandes palcos do futebol africano e foi demitido por Feizal Sidat por
não ter conseguido cumprir com os objectivos traçados
no contrato. Falhado o regresso à alta-roda do futebol
africano, Moçambique tinha que olhar para o futuro e
quando se esperava um técnico que fizesse os moçambicanos acreditarem num possível milagre no que ao futebol diz respeito, Sidat escolheu Horácio Gonçalves para
dirigir os destinos da equipa nacional, contudo, tirando
vitórias em jogos amigáveis, o técnico luso ainda não
conseguiu convencer a nata desportiva nacional, que
pede a sua destituição. Aliás, a renovação que serviu
como seu principal cavalo de batalha só pariu decepção
e clivagens no balneário dos Mambas. Hoje, alguns dos
jogadores, que num passado recente eram assíduos nas
convocatórias, perderam a vontade de vestir a camisola
da selecção de todos os moçambicanos.

Duarte Sitoe
Nenhum sector é imune às
mudanças, mas para o caso
do desporto, em particular o
futebol, as mudanças devem
trazer resultados positivos.
Depois de Moçambique falhar o apuramento para o
Campeonato Africano das
Nações em Futebol, a Federação Moçambicana de Futebol
viu em Horácio Gonçalves o
homem certo para tirar o fu-

Mambas para destruir o núcleo duro formado por Abel
Xavier.
Numa primeira fase, a
ideia da renovação conseguiu
reunir consenso e deu alguma
esperança aos moçambicanos.
Contudo, a expectativa foi
sol de pouca dura. Após uma
vitória e um empate com adversários teoricamente mais
fracos, Eswatini e Lesotho,

o torneio da COSAFA. Com
um nível de exigência acima
daquilo que se viu no triangular realizado na capital
moçambicana, Moçambique
conseguiu terminar a prova
nas primeiras seis posições.
Firme na ideia da renovação nos Mambas, Horácio Gonçalves iniciou a fase
de grupos da qualificação ao
Campeonato Mundial de Futebol Qatar 2022, com uma
verdadeira varredura, fazen-

do reformar de uma só vez
Mexer, Jeitoso, Manucho, Sidique, Dominguez, Kambala,
Clésio, Telinho, Reginaldo
Faite, Edmilson, Stanley Ratifo, Franque, Kamo - Kamo,
Kito e outros jogadores que
formavam a espinha dorsal
dos Mambas, que viram seus
nomes riscados pelo novo timoneiro do combinado nacional e os jogadores mais novos
dominaram a convocatória.
A primeira impressão não

foi das melhores. Moçambique conseguiu conquistar um
ponto em dois jogos, ou seja,
empatou com a toda-poderosa
Costa de Marfim e foi derrotado pelo Malawi. Entretanto,
se não havia pressão de vencer sob pretexto de renovação,
as exibições dos Mambas não
encheram os olhos da nata
desportiva nacional, visto que
nos dois jogos não conseguiram sequer um remate enquadrado com a baliza.

Uma clivagem que se inicia depois da
derrota frente ao Malawi

tebol moçambicano do fundo
do poço.
Ao assumir inesperadamente o comando técnico do
combinado nacional, o treinador luso vestiu uma capa
de visionário e decidiu preterir dos atletas mais experientes, tendo se escondido atrás
da propalada renovação dos

Horácio e os seus meninos
nunca mais voltaram a experimentar nenhuma vitória e os
Mambas estão completamente irreconhecíveis, sem raça,
nem futebol bonito, nem conjunto e muito menos resultados promissores.
Os primeiros dois jogos
serviram de preparação para

Contra aquele que era
o adversário directo e mais
acessível do grupo, Horácio
Gonçalves voltou a não ter
argumentos para exprimir o
talento dos jogadores nacionais. Os malawianos dominaram completamente o jogo,
tendo, no final do período
regulamentar, vencido pela
margem mínima.
No final da partida houve
um ambiente de cortar à faca
no balneário do combinado
nacional e o promovido capitão, Zainadine Júnior, era
o rosto da desilusão. Aliás, se-

gundo fontes do Evidências,
o jogador chegou a exigir justificações de Horácio Gonçalves, tendo declarado que
se fosse para aquela pouca
vergonha preferia não ser incluído nas convocatórias dos
Mambas.
Gonçalves não gostou de
ver a sua autoridade questionada pelo capitão e houve
uma discussão entre ambos.
Para a dupla jornada contra os Camarões, o nome de
Zainadine Júnior constou na
convocatória, mas não foi por
vontade do treinador, mas sim

pela instituição que chancela
o futebol em Moçambique.
Entretanto, depois de ter
terminado a partida com
o Sporting sem apresentar
mazelas e nenhum sinal de
ter sido tocado durante o
jogo, quando chegou a vez
de partir para Maputo, onde
o capitão do Marítimo e da
selecção nacional juntar-se-ia
aos trabalhos do combinado
nacional para o duplo compromisso com os leões indomáveis, o mesmo alegou estar
lesionado.
Continua na pag 25
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A (estranha) ausência de Mexer que deixou
muitas interrogações
Para o duplo compromisso com os Camarões, Horácio Gonçalves viu-se obrigado a ceder à pressão do povo
e chamou alguns jogadores
preteridos na primeira convocatória. Mexer, Kamo-Kamo e Witi regressaram
aos convocados, mas Dominguez, Telinho, Edmilson voltaram a ficar de fora. Aliás, o
último até havia sido chamado por Gonçalves, mas ficou
de fora pelo simples facto de
o seu clube ter quebrado o
protocolo.
O jogador do Bordéus,
mesmo convocado, decidiu
sem nenhuma justificação,
não comparecer e nem sequer responder à chamada
para representar o país que o
viu nascer. De acordo com a
Federação Moçambicana de
Futebol, Mexer ia se juntar à
comitiva nacional nos Camarões, contudo, quando a selecção aterrou em Doula não
viu nenhum sinal de Edson
André Mexer.
Depois deste episódio,
muitos foram os meios de comunicação que alegaram que
o jogador formado nas canteras do Desportivo de Maputo
boicotou a convocatória da
selecção nacional.
Em forma de resposta, o
terceiro capitão dos Mambas,
depois de Dominguez e Zainadine, através da sua con-

nunciando o que chamou de
“joguinhos”, num protesto
contra a notícia posta a circular pela FMF segundo a qual
não havia atendido o celular.
Quem também não compareceu ao chamado de Horácio Gonçalves é Kamo-Kamo. O jogador que actua
na terceira divisão do futebol
português, defendendo as
cores do Vitoria do Setúbal,
estava de malas aviadas para
Doula, mas acabou ficando
pelo território luso, alegando que perdeu visto de residência, sendo que primeiro
circulou a informação de que
Kamo-Kamo havia perdido
o passaporte.
“Roubaram-me carteira
na sexta-feira e tenho lá o título de residência. Estava a
jantar e esqueci carteira no
restaurante ao lado da minha
casa. Quando voltei já não
tinha a carteira. Quando era
para viajar não tinha como
viajar. Imprimi todos os documentos mas não tinha como”
começou a justificar-se.
Por outro lado, o jogador
que antes de rumar ao velho
continente defendia as cores
do Ferroviário de Maputo,
socorreu-se ao calvário vivido
por Bruno Langa e Amâncio
Canhemba “Neimar” que,
por terem perdido documentos, ficaram retidos em
Moçambique e Cabo Verde,

ta na rede social Facebook,
exigiu respeito e fez juras de
amor à pérola do Índico, de-

respectivamente.
“Na Europa podia viajar
tranquilo porque saberiam

que a minha carteira foi roubada, mas para África não te
deixam sair sem visto e sem
cartão do cidadão. Mesmo se
estivessem com o papel, eles
não iam me deixar viajar. Foi
o que me fez não viajar, vi
o caso do Neimar que ficou
retido em Cabo Verde. Eles
sabiam que tinham perdido
documentos. Aconteceu com
o Bruno quando ficou em
Moçambique”, ajuntou.
Enquanto isso, Witi, cujo
motivo para não se juntar aos
Mambas foi uma lesão, foi titular, no passado Domingo,
com a camisola do Nacional
da Madeira, exactamente
dois dias depois do desaire
dos Mambas e apenas um do
segundo jogo, o que reforça a
tese de boicote.
O inconformismo de um
“Geny(o)” que não livrou os
Mambas da cova dos leões
Sem Mexer, Zainadine e
Kamo-Kamo, os Mambas
foram ao jogo contra os Camarões. Em Doula, Moçambique conseguiu a sua melhor
exibição nesta fase de qualificação para o Mundial.
Geny Catamo foi de longe
o melhor jogador do combinado nacional, entretanto
o seu inconformismo não

evitou mais uma derrota do
combinado nacional. Os erros defensivos acabaram ditando a derrota do conjunto
de Horácio Gonçalves.
A meio da primeira parte, Cigano vacilou e Choupo
Moting aproveitou para fazer
o 1 a 0 com que as duas equipas saíram para o intervalo.
Na segunda metade da
partida, Moçambique dispôs
de uma soberana oportunidade para restabelecer a igualdade, mas Dayo Domingos
com apenas o guarda-redes
pela frente fez o mais difícil
Prevaleceu a velha máxima do futebol, ou seja, quem
não marca arrisca-se a sofrer
e com Moçambique não foi
o contrário. Na sequência
de pontapé de canto, Moting
cabeceou fraco, mas Ernani
embrulhou-se com a bola e
esta foi beijar as redes.
Aliás, foi de cabeça que os
Camarões marcaram os três
golos. No terceiro, Ekambi
nem precisou de saltar para
encostar para o 3 a 0, mas antes do final da partida Geny
Catamo ainda tirou um coelho da cartola. Roubou a bola
a um defesa contrário fora da
grande área, galgou terreno
até a grande área e rematou

para o fundo das malhas,
mas não conseguiu evitar o
desaire dos Mambas por três
a um. Nesta segunda-feira,
horas depois do fecho deste
jornal, os Mambas defrontaram, no seu campo emprestado em Marrocos, novamente

Na segunda
metade da
partida,
Moçambique
dispôs de
uma soberana
oportunidade
para
restabelecer
a igualdade,
mas Dayo
Domingos
com apenas o
guarda-redes
pela frente fez
o mais difícil.
os leões indomáveis pela
quarta jornada.
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Mia Couto regressa aos contos com “O caçador
de elefantes invisíveis”

O

desde a pandemia ao drama
da guerra em Cabo Delgado, a descrever peripécias
que poderiam ter acontecido numa vila, no interior
de uma reserva florestal ou
num bairro qualquer de
Moçambique.
Todos os contos inscrevem-se no modo poético com
que Mia Couto nos habituou
a olhar o mundo e a humanidade. São estas histórias que
aqui se reúnem neste livro,
cuja ilustração da capa é da
autoria de Susa Monteiro, a
mesma autora que ilustrou

conceituado escritor moçambicano, Mia
Couto, regressa ao universo dos contos
com a obra “O caçador de elefantes invisíveis”. O mais recente livro será lançado
esta quarta-feira (13), às 18h00, na Fundação Fernando Leite Leite Couto, instituição cuja editora chancela a colectânea em Moçambique.

Este novo livro foi sendo
escrito durante mais de dois
anos, na colaboração regular do escritor Mia Couto na
revista portuguesa “Visão”.
Das crónicas publicadas,
o autor fez uma selecção e

reescreveu-as em forma de
contos.
Do processo de retrabalhar as pequenas prosas
resultaram marcantes narrativas que cobrem a actualidade do nosso mundo e vão

os contos originais da Visão.
Em “O caçador de elefantes invisíveis”, o autor
mantém a visão mítica e
poética da existência humana, iluminada pela esperança, construída por um olhar
crítico acerca da história de
Moçambique e as vivências
do espontâneo e (ou) orquestrado do quotidiano sempre
com ironia e humor.
A data de lançamento
deste livro coincide com a do
Dia Internacional do Escritor, que se celebra justamente no dia 13 de Outubro.

Vencedores do Concurso Literário Nó da
Gaveta serão anunciados esta semana

O

júri do Concurso Literário Nó da Gaveta
acaba de revelar os sete textos finalistas,
depois de uma avaliação que tinha em vista
apurar os três melhores de cada região do
país para, a posterior, encontrar um texto que represente cada região.

No processo de avaliação e selecção dos 63 textos
validados a concurso, o júri
determinou que apenas sete
textos têm condições de ganhar o concurso. Mas destes,
apenas três serão os vencedores, em representação de
cada região do país, ou seja,
um concorrente no Sul, outro
no Centro, outro ainda no
Norte.
Na avaliação preliminar
terminada esta quarta-feira,
o júri classificou positivamente quatro textos para a Zona
Sul, dois para Zona Norte e
apenas um para a Zona Centro, não encontrando, por insuficiência de qualidades téc-

nico-literárias um texto para
a Zona Norte e dois para a
Zona Centro.
O processo de avaliação e
selecção dos melhores textos
da primeira edição do “Nó
da Gaveta” entra, assim, nos
seus últimos dias, e o júri –
constituído por três membros
– têm a tarefa de escolher o
melhor texto para cada região do país, tal como preconiza o regulamento.
Fica por avaliar, de acordo
com consenso do júri, a necessidade de menções honrosas ou outro tipo de consideração aos textos que calhem
em segunda posição. Mas,
certo é, que o júri deve afinar

o “pente” para não haver em
empates.
O anúncio dos vencedores
do concurso que serão agraciados com 10 mil meticais
cada, e a publicação da obra
será feita entre os dias 11 e 15
de Outubro, na imprensa e
redes sociais do projecto, Nó

da Gaveta.
Recorde-se que o Concurso Literário Nó da Gaveta foi
lançado a 18 de Agosto e pretende distinguir três trabalhos inéditos de ficção, sendo
um no sul (Maputo, Gaza e
Inhambane), outro no centro
(Manica, Sofala, Tete e Zam-

bézia) e outro ainda no norte (Nampula, Niassa e Cabo
Delgado). As três obras premiadas, representando uma
região do país cada, serão
editadas pela Kuvaninga cartão d’arte, com recurso a capas de cartão reaproveitado.
A iniciativa é da Associação Cultural Nkaringanarte,
em parceria com a Kuvaninga cartão d’arte, Helpo
Moçambique e Associação
Literária Kulemba, com
o financiamento do PROCULTURA – Promoção do
emprego nas actividades geradoras de rendimento no
sector cultural, nos PALOP
e em Timor-Leste, financiado pela União Europeia,
co-financiado e gerido pelo
Camões I.P., e co-financiado
pela Fundação Calouste Gulbenkian, e pretende premiar
e publicar três obras autênticas no universo da literatura
infanto-juvenil.
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Abdulrazak Gurnah, escritor tanzaniano, vence
Prémio Nóbel de Literatura 2021

O

escritor tanzaniano, Abdulrazak Gurnah,
foi consagrado vencedor do Prémio Nobel
de Literatura 2021. O escritor que vive no
Reino Unido foi distinguido na quinta-geira
pela exploração dos “efeitos do colonialismo e o destino dos refugiados no fluxo entre culturas e continentes”, de acordo com a Academia Sueca.

Gurnah nasceu em 1948
e cresceu na ilha de Zanzibar,
chegando na Inglaterra na década de 1960 como refugiado.
O romancista começou a escrever aos 21 anos de idade e
publicou dez livros e diversos
contos ao longo da carreira.
A temática de refugiados é a
base de todo seu trabalho.
Seu livro de estreia “Memory of Departure” foi lançado em 1987 e conta a história de um jovem talentoso
que tenta uma nova vida sob

a protecção do tio em Nairobi,
mas em vez disso, é humilhado
e precisa retornar para sua família problemática, incluindo
um pai alcoólatra e uma irmã
que é forçada a se prostituir.
“Pilgrims Way” (1988),
“Dottie” (1990) e “Paradise”
(1994) foram os livros seguintes do romancista. Sua obra
mais recente, “Afterlives”, foi
lançada em 2020, e conta a
história de Hamza, um jovem
que é forçado a ir para a guerra
ao lado dos alemães e se torna

dependente de um oficial que
o explora sexualmente.
Gurnah actuava como Professor de Inglês e Literaturas
Pós-coloniais na Universidade
de Kent, Canterbury, tendo se
aposentado recentemente.

Instituto Superior Monitor lança primeira
publicação científica

O

Instituto Superior Monitor lançou, recentemente, a primeira revista científica, que tem em vista contribuir na formação e divulgação do conhecimento técnico-científico, constituindo o lugar onde docentes, investigadores e discentes da instituição podem publicar os seus trabalhos.

Carlos Mussa, coordenador da publicação e director
do Instituto Superior Monitor, afirmou que "várias
décadas após a abertura de
Moçambique à economia
de mercado, ainda faltava
uma publicação científica e
regular direcionada para os
estudos organizacionais, que
promovesse análises a partir
de contextos moçambicanos
e que nos ajudassem a compreender as dinâmicas do
país".
No primeiro número,
abordam-se diversas temáticas de liderança, negócios
informais, comunicação organizacional, mas também
aspectos relacionados com o
papel de professores no ensino à distância ou com impactos sociais do Covid-19, entre
outros temas.
O primeiro número da revista foi sobretudo dinamizado por professores do Instituto
Superior Monitor, no âmbito
de pesquisas integradas em

programas de mestrado ou de
doutoramento, mas também
de estudantes da instituição,
sobretudo de cursos de mestrado em Gestão de Recursos
Humanos, em Sociologia do
Trabalho e das Organizações
e em Direito Empresarial.
A revista Estudos Organizacionais constitui um espaço

privilegiado para o debate
académico crítico, científico
e técnico sobre diversas áreas
e matérias que interessam à
comunidade académica e à
sociedade em geral. Neste
primeiro número, inaugura-se uma etapa de pesquisa
científica no Instituto Superior Monitor.

Nobel da Literatura em
números

Desde 1901, foram 118
laureados em 114 premiações.
Isso porque em quatro delas,
dois nomes foram anunciados
como vencedores no mesmo
ano. Não houve premiação
nos anos de 1914, 1918, 1935,
1940, 1941, 1942 e 1943. Até
hoje, ninguém foi premiado
mais de uma vez.
Rudyard Kipling foi o mais
jovem vencedor do prémio.
Em 1907, quando foi nomeado, tinha 41 anos de idade.
Já o escritor mais velho a
merecer esta distinção foi Doris Lessing, que estava com 88
anos quando foi premiada em
2007.

Juízes juntam-se a Alcance
Editores para estimular literatura
jurídica

A

ssociação Moçambicana de Juízes (AMJ) firmou, recentemente, uma parceria com a editora Alcance Editores, que tem por objectivo
a materialização e divulgação de trabalhos
dos associados da AMJ, bem como a edição de obras
de literatura jurídica institucional, por um período de
dois anos.

Na ocasião, o presidente
da AMJ, Carlos Mondlane,
explicou que a parceria com
a Alcance Editores visa disponibilizar aos juízes uma
plataforma para a colocação e difusão dos seus pensamentos, devido ao embaraço da doutrina de outros
países, que não são necessariamente
consentâneos
com a evolução do direito
moçambicano.
"Com este acordo, pretendemos, por um lado, elevar o nível técnico dos magistrados judiciais e, por outro,
disponibilizar à sociedade
moçambicana tudo aquilo
que resulta de uma reflexão
por parte dos aplicadores do
direito em Moçambique. A
parceria é importante para
nós, na vertente de permitir
que os juízes moçambicanos passem a escrever sobre matérias de interesse e,
ao mesmo tempo, oferecer
à sociedade moçambicana
tudo aquilo que versa sobre

o direito moçambicano", referiu Carlos Mondlane.
Por sua vez, em representação da Alcance Editores, Sérgio Pereira, indicou
que com a parceria, a sua
instituição passará a produzir mais livros que venham
da AMJ, quer sejam de direito, literatura ou contos
infantis.
"Nós, como editora, vamos, no âmbito deste MdE,
identificar a qualidade dos
livros, que possam surgir
e ainda dar uma resposta
positiva daquilo que serão
as obras finais resultantes
deste acordo em momento
oportuno", concluiu Sérgio
Pereira.
Importa referir que a
AMJ e a Alcance Editores
comprometem-se a realizar
seminários envolvendo diversas individualidades nacionais e internacionais na
difusão de temas que visam
estimular a literatura jurídica e geral.

60 Meticais

E
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Funcionários da EDM acusados de cobranças ilícitas no
bairro de Inhagoia

O

s residentes do bairro Inhagoia,
arredores da Cidade de Maputo, estão
de costas voltadas com a Electricidade de
Moçambique, devido ao comportamento
de alguns técnicos acusados de cobranças
ilícitas para concerto de avarias. Ao Evidências, os
queixosos despoletaram um alegado esquema para
extorquir os clientes da única empresa responsável
pela distribuição de energia em Moçambique.

pelos técnicos da empresa pública e viu a inquietação resolvida
prontamente.
EDM distancia-se dos actos
dos seus funcionários

Duarte Sitoe
De acordo com os visados,
estas práticas que não abonam o
bom nome daquela instituição pública já têm barbas brancas e não
se vislumbra nenhuma solução.
“Estamos cansados de cobranças ilícitas. No final de cada mês,
eles recebem salário que é subtraído dos impostos do povo e ainda
querem extorquir o cidadão pacato. Essas práticas devem acabar, a
empresa deve se pronunciar sobre
esses ladrões que se escondem no
uniforme da EDM”, declarou enfurecida Filomena Langa, para
seguidamente contar o que aconteceu para se desentender com os
técnicos da EDM.
“Tudo começou quando avariou o contador da minha casa.
Ligamos para a linha do cliente da
EDM e disseram que iam mandar
imediatamente os técnicos, mas
estes só viriam depois de três dias.
Quando chegaram, vieram com
desculpas de que estávamos a roubar energia, mas logo refutei essas
acusações, mostrando todos os recibos de compra de energia e pedi
para que me mostrassem como é
que roubava a tal energia. Na verdade, eles usaram o pretexto de
roubar energia para me extorquir,

porque antes de tudo disseram
que eu tinha que pagar refresco
para resolver a minha situação,
mas como não aceitei desde dia
27 de Setembro continuo a viver
às escuras, denuncia.
Quem também acusa os funcionários da EDM de cobranças ilícitas é Afonso Machava,
que, em Março do corrente ano,
aquando da avaria do contador,
contactou a empresa responsável
pela distribuição da energia, mas
quando os técnicos se fizeram a
sua casa disseram que não havia
disponibilidade de contadores,
tendo usado vias alternativas para
que não ficasse às escuras.
“Há situações difíceis de aceitar. O meu contador avariou em
Março e logo comuniquei a EDM
sobre o sucedido. Quando chegaram à minha casa disseram que
a empresa não disponha de contadores no momento e criaram
formas de continuar a ter energia
mesmo sem contador, enquanto aguardava pela chegada do
novo”, narra.
A fonte diz ter ficado com o
número dos técnicos com vista a
pressiona-los para resolver a sua
inquietação, contudo passaram-

-se três meses a ligar para a linha
do cliente e para os técnicos, mas
nada mudava.
“Para o meu espanto, recentemente, uma brigada da EDM
escalou a minha casa e me acusou
de estar a usar energia clandestina, enquanto, na verdade, são eles
que não conseguem trazer contador. Discutimos e eles tiraram
o fio, tendo me obrigado a pagar
uma multa que está acima das minhas capacidades. Fui até à EDM
e encontrei os mesmos técnicos
que vieram à minha casa e me
pediram dinheiro de refresco, mas
como me recusei a pagar eles disseram que iam vir e até hoje estou
às escuras”, lamentou.
Um clamor por socorro
Com um olhar de poucos amigos, pensando nos produtos que
apodreceram devido à negligência dos técnicos da EDM, estava
Alberto Patrício quando foi abordado pela equipa de reportagem.
Segundo Patrício, os técnicos de
manutenção chegaram, viram

e voltaram, prometendo retornar horas depois para solucionar
o problema, mas tal não veio a
acontecer.
Inconformado, Patrício fez-se
à delegação da Electricidade de
Moçambique do distrito Municipal KaMubukwana, no bairro de
Benfica e, uma vez mais, saiu de
lá sem uma promessa concreta da
solução do seu problema.
“Há dois meses que não tenho
energia. O meu calvário iniciou
quando explodiu o contador que
fica no poste. Quando me apercebi da situação, liguei para a linha
do cliente. Diferente das outras
vezes que demoram dias para
aparecer, fui atendido no mesmo
dia, mas quando chegaram disseram que o contador explodiu
porque estava a roubar energia
e pediram para que lhes pagasse
três mil meticais para repor a corrente”, denuncia.
Os três mil meticais separaram Alberto Patrício da rota da
energia da rede pública. Fatigado,
o residente do bairro de Inhagoia
pagou metade do valor proposto

Reagindo ao caso, a Direcção
de Ética e Provedoria do Cliente da Electricidade de Maputo
mostrou-se preocupado com o
aumento do número de denúncias envolvendo pessoal afecto à
instituição.
“Na verdade estamos muito
preocupados com situações com
estas que aconteceram no bairro
de Inhagoia. Como Provedoria do
Cliente da EDM criamos mecanismos para solucionar esse tipo
de situações. Se existe alguém que
denuncia essas práticas é do nosso interesse identificar essa pessoa
com vista a andar atrás do assunto
de modo a dar esclarecimento”,
declarou Fernando Rodrigues.
Por outro lado, Rodrigues declarou que nem todos que se fazem às casas são funcionários da
empresa. “Queremos encontrar
essas pessoas que têm feito essas
cobranças ilícitas. Como sabem,
temos trabalhadores e colaboradores da EDM que vestem capas
da empresa para os interesses
pessoais”.
Refira-se que o responsável
pela Direcção de Ética e Provedoria do Cliente da Electricidade de
Maputo disse que, além dos funcionários acusados de cobranças
ilícitas, a EDM está igualmente
preocupada com a vandalização
dos postos de transformação em
vários pontos do país.
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