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Calisto Cossa novamente em contratos nebulosos

Os números
não batem
Matola vai gastar quase um bilião para asfaltar apenas 24 quilómetros de estrada

Mas asfaltagem de 35 km de estrada Naguema – Chocas Mar foi de 416.6 milhões de meticais

Mais uma vez JJR Construções e inexplicáveis 100 milhões para o fiscal

Disputa de mulher na discórdia entre dois empresários da praça
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Beijo no tribunal atiça rivalidade entre Vuma e Bila
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Depressão tropical já está em Moçambique
A depressão tropical Ana já se encontra no país, tendo
atingido a parte Norte e Centro do país. Até ao fecho desta
edição ainda não haviam dados preliminares dos danos nos
distritos costeiros de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia.
A previsão é de ventos fortes até 90 km por hora e rajadas
até 120 km, e ondas com altura de até 12 metros.

Calisto Cossa novamente em contratos nebulosos

Município da Matola vai gastar quase um bilião de meticais para
asfaltar 24 km e mais 100 milhões só para fiscalização
Valor é mais do dobro do custo da estrada Naguema-Chocas Mar, com 36 km
Cálculos apontam para 450 milhões de meticais, a razão de 18 milhões por quilómetro
Município diz que “não se pode apenas olhar para o valor em si”

M

ais uma vez o Município da Matola, dirigido por Calisto Cossa, volta a estar
no meio de uma polémica por indícios de subfacturação de obras públicas.
Através de um anúncio datado de Novembro de 2021, o Município da Matola
adjudicou a construção de 24 quilómetros de estrada à empresa Construções
JJR e Filhos Moçambique, SA. Até aí tudo bem, mas o que salta à vista de
todos são os números envolvidos. A construtora vai embolsar cerca de um bilião de meticais
por aquele troço de 24 quilómetros, valor considerado por especialistas ouvidos pelo Evidências
como sendo extremamente alto. A título de exemplo, a estrada Naguema-Chocas Mar, na
província de Nampula, com 36 quilómetros, construída de raiz num troço que inclui aquedutos,
custou aos cofres do Estado apenas 416 milhões de meticais. Entretanto, o Município da Matola
considera que o valor está dentro dos padrões.

Reginaldo Tchambule e Duarte Sitoe
Não é de hoje que o município dirigido por Calisto Cossa
surge associado a contratos de
obras públicas nebulosas. Várias
denúncias públicas apontam desde o seu primeiro mandato para
uma relação promíscua entre a
edilidade e algumas empresas, so-

bretudo ligadas às áreas da construção e salubridade.
No mais recente concurso público, o júri da UGEA do Conselho Municipal da Matola não surpreendeu. Entregou um lote de
construção de 24.5 quilómetros
de estradas municipais a uma em-

presa que conhece bem os cantos
da casa. Trata-se das Construções
JJR e Filhos Moçambique, SA,
que tem sido assídua na adjudicação de empreitadas por parte da
edilidade. Além do histórico de
entregar para aquele Município
estradas de péssima qualidade,

como é o caso da estrada que liga
o bairro Patrice, passando por S.
Damásio, para Nkobe, que apesar
de recente já tem buracos.
Desta vez, aquela empresa de
origem portuguesa, com alguma
ligação com a elite política nacional, vai embolsar quase um milhão de meticais (935.425.534,67
meticais - novecentos e trinta e
cinco milhões, quatrocentos e
vinte e cinco mil, quinhentos e
trinta e quatro meticais e sessenta
e sete centavos).
O valor é considerado extremamente alto por especialistas
ouvidos pelo Evidências, que
adiantam que o custo médio do
mercado por quilómetro quadrado é de 18 milhões de meticais
para uma estrada de revestimento
duplo com asfalto, que tem sido
construídas na edilidade desde
que Calisto Cossa assumiu o poder.
Tendo em conta o custo médio aplicado no mercado, de 18
milhões de meticais por quilómetro quadrado, o especialista
entende que os 24.5 quilómetros
de estrada, sem nenhuma subfacturação, custariam menos de 450
milhões de meticais, ou seja, muito menos de metade dos 935 milhões que o Município da Matola
vai pagar à Construções JJR.
Como se tal não bastasse, o
fiscal da referida obra, a IDTO,
foi seleccionado a dedo por
ajuste directo e vai embolsar
quase 100 milhões de meticais
(92.336.400,00 meticais), um valor também tido como bastante
elevado e que levanta indícios de
alguma indisciplina financeira nos
cofres daquele município.

Mais do dobro do custo da
estrada Naguema-Chocas
Mar, com 36 km
Só para se ter uma ideia, o orçamento de quase um bilião que
o Município da Matola vai gastar
para construir 24 quilómetros de
estrada é mais do que o dobro do
que o Governo central necessitou
para construir praticamente de
raiz a estrada Naguema-Chocas
Mar, no distrito de Mussoril, na
província de Nampula, que dá
acesso à zona da praia onde o
Chefe de Estado, Filipe Nyusi,
tem interesses económicos, incluindo uma badalada estância
turística e casa de praia.
Para construir o troço Naguema-Chocas Mar, numa extensão
de 36 quilómetros, quase o dobro
da que vai ser contraída na Matola, o governo, através do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, pagou
menos de metade do que Calisto
Cossa vai pagar à JJR.
O orçamento da asfaltagem
de 35 quilômetros de estrada da
localidade de Naguema à Chocas-Mar foi de 416.6 milhões de meticais e o município liderado por
Calisto Cossa vai pagar mais do
que o dobro em apenas 24 quilómetros, ou seja, mais de 935
milhões.
Um dado importante é que
a estrada Naguema-Chocas Mar
(ER 699) inclui viadutos e foi
construída com uma base reforçada, pelo facto de o solo da região ser propenso ao alagamento
e inundações.
Continua na pag 03
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Retoma da emissão das cartas de condução
O Governo está, desde a última terça-feira (18 de Janeiro), a negociar com a Brithol Michcoma para a retoma da
emissão de cartas de condução. Entretanto, devido à falta
de pagamento da dívida de 40 milhões de meticais, a Brithol
Michcoma ainda não forneceu ao INATRO o papel especial para cartas provisórias, referente ao mês de Janeiro.
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Há fome nas fileiras em Cabo Delgado

Militares denunciam problemas sérios de
reabastecimento logístico

N

uma altura em que várias posições das
Forças de Defesa e Segurança (FDS) têm
a missão de perseguir os terroristas, clarificar e consolidar o controlo territorial nos
distritos assolados pelo conflito, relatos
que chegam das fileiras das Forças Armadas de Defesa de
Moçambique (FADM) dão conta de problemas sérios de
abastecimento logístico em Cabo Delgado, havendo semanas que os militares são obrigados a mendigar comida aos
parceiros de cooperação e ou comprar nas comunidades.
Em meio a isto, casos há de militares que pela fome acabam extorquindo as populações.

Reginaldo Tchambule
Segundo apuramos de fontes
militares no terreno, as posições
sediadas no Teatro Operacional
Norte, concretamente na província de Cabo Delgado, deparam-se com sérios problemas de
alimentação, devido a má gestão
e supostos esquemas de roubo
por parte das chefias militares.
A crise de alimentação se
verifica em quase todas as posições, com casos críticos para
a Ilha do Ibo, Quissanga e Mocímboa da Praia, onde os militares chegam a viver de favores
de organizações humanitárias e
populares.
Numa altura em que vários
contingentes de vários países se
encontram em Cabo Delgado e
com uma logística de se invejar,
os militares moçambicanos clas-

sificam como vergonhoso o que
se vive e deixam claro que a moral da tropa é baixa.
“É difícil e vergonhoso para
um Estado que quer enfrentar
uma guerra sem condições mínimas para fazer face ao andamento das operações. Até agora
não se sabe. Talvez pode ser um
esquema de roubo perpetrado
pelos nossos dirigentes”, denunciam as fontes.
Por exemplo, no passado
mês de Novembro de 2021, os
militares foram obrigados a solicitar apoio no armazém do
PMA, em Ibo, para poderem ter
óleo e arroz. O pedido foi de
facto aceite e os militares foram
abastecidos com comida destinada aos deslocados de guerra,
pessoas necessitadas e idosos

que não têm nenhuma assistência dos seus familiares.
Antes deste pedido ao armazém do PMA, sensibilizado com
o sofrimento dos bravos defensores da pátria e dos homens, o
administrador do distrito do Ibo
ofereceu uma série de produtos
alimentares ao contingente militar, baseado naquele ponto, com
destaque para 80 litros de óleo,
seis sacos de arroz e quatro sacos de farinha de milho. Trata-

-se de produtos adquiridos com
fundos próprios do dirigente.
Segundo apuramos, a situação deteriorou-se desde o mês
de Novembro do ano passado
e o chefe da logística da “Administração” de Pemba, uma subunidade responsável pela gestão
da logística em todos os quartéis
e posições na província de Cabo
Delgado, é apontado como responsável.
Segundo o Evidências apu-

rou, a justificação do responsável pela logística militar em
Cabo Delgado tem sido a de
que “não existem produtos no
armazém e aguardamos o sinal
dos parceiros”. Os referidos
parceiros são, na verdade, empresas contratadas para fornecer
alimentos a todas as posições.
“Só para se ter uma ideia,
hoje, quinta-feira, a ementa geral
nas FADM é xima com guisado
de peru, mas com essa crise que
se passa cá no TON, no Ibo tivemos como almoço xima com
peixe seco assado. De salientar
que este peixe seco foi adquirido
mediante um pedido aos pescadores que fazem a secagem do
peixe para posterior venda”, denuncia uma fonte.
Refira-se que, para sobreviverem, alguns militares acabam
extorquindo as comunidades já
martirizadas pela guerra, o que
mina o ambiente entre as partes.
No princípio de Dezembro, por
exemplo, três oficiais das FADM
em Ibo, durante uma actividade
operacional de "ronda nocturna", que decorreu no período
das 20 às 22h, intimidaram a
população, espancaram brutalmente alguns concidadãos e extorquiram somas avultados de
dinheiro, mas foram protegidos
pelo seu superior hierárquico.

Continuação da pag 02

“Não se pode apenas olhar para o valor em si” – Município justifica-se
Reagindo à polémica sobre
a adjudicação de 24 quilómetros
de estrada a um valor a rondar os
um bilhão de meticais, Firmino
Guambe, porta-voz do Município da Matola, limitou-se apenas
a referir que não se trata de reabilitação de estrada, mas de uma
construção de raiz, sem, no entanto, entrar em detalhes sobre a
disparidade com o preço do mercado e o facto de outras obras
do género terem custado muito
menos.
“Primeiro convém explicar
que não se trata de reabilitação de
estrada. Trata-se da asfaltagem de
novas estradas dentro do Município da Matola. Não se pode apenas olhar para o valor em si, trata-se de obras que vão levar cerca

de dois anos para serem executadas. Há diferença entre reabilitar
e construir novas estradas”, disse
Guambe.
Desde a tomada de posse de

Calisto Cossa, a JJR e Filhos, com
ligações à elite moçambicana, é
a empresa responsável pela reabilitação e construção de novas
estradas no Município da Matola.

Este facto deixa os outros empreiteiros agastados, uma vez que
consideram que há uma relação
de promiscuidade entre a edilidade e JJR.
Entretanto, Guambe explicou
que a escolha do empreiteiro é
feita através do Concurso Público
do qual se escolhe o empreiteiro
que reúne os requisitos exigidos,
neste caso a JJR e Filhos.
“Quando há obras de reabilitação ou de asfaltagem de estradas, lança-se o Concurso Público
onde todos os empreiteiros são
chamados a concorrer. As empresas concorrem e se escolhe a que
reúne os requisitos necessários.
Importa afiançar que não é o município quem decide a empresa a
executar as obras. Aliás, depois

de se apurar o vencedor todo o
expediente é analisado pelo Tribunal Administrativo para se
constatar se houve ou não irregularidades”, declarou a fonte, para
depois acrescentar que a edilidade
nunca recebeu queixas de outros
empreiteiros sobre os concursos
públicos naquela autarquia.
“Felizmente, nunca recebemos uma denúncia ou reclamação sobre os concursos públicos.
Depois da publicação dos resultados, as empresas têm espaço
para reclamar, mas ninguém veio
reclamar”, sublinhou.
Sobre o fiscal da obra que vai
receber cerca de 100 milhões de
meticais, a fonte declarou que o
valor está dentro dos padrões cobrados nos mercados.
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Viaturas ilegais apreendidas em Chókwè
As Alfândegas de Moçambique apreenderam, no último
sábado, em Chókwè, sete viaturas que circulavam ilegalmente, muitas das quais ostentavam matrícula Sul Africana.
Devido a complexidade e risco da operação, a retirada
destas foi feita recorrendo a outras vias que dão acesso à
cidade de Xai-Xai, onde estão parqueados em segurança.
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Director paga quase um milhão por um vídeo institucional de
dois minutos
O processo chegou ao GCCC, mas houve vista grossa
Ministério tomou medidas brandas noutros casos de desvios de fundos no INAGE

O

Instituto Nacional de Governo Electrónico
(INAGE), uma instituição com menos de
cinco anos, tutelada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, está infestado de
funcionários envolvidos em esquemas de saque
de fundos públicos. Trata-se de quadros dos departamentos de
Planificação e Cooperação e Administração e Recursos, que se
serviram de esquemas de falsificação de documentos para sacar
dos cofres da instituição perto de meio milhão de meticais.
Mas porque o buraco pode se cavar mais fundo, num processo
questionável, o INAGE pagou perto de um milhão de meticais
por um vídeo institucional de dois minutos. O director-geral
confirma as falcatruas, mas argumenta que são problemas que
aconteceram antes da sua indicação, em Junho de 2020.

Nelson Mucandze
O INAGE foi criado em
2017. Em menos de cinco anos
já passaram pela instituição dois
directores-gerais e este tempo
foi suficiente para os seus funcionários desenharem esquemas através dos quais drenaram
dinheiro público para os seus
bolsos. Alguns não escaparam
à lupa do Tribunal Administrativo (TA), mas foram tomadas
medidas brandas, limitadas na
amortização dos fundos tirados
dos cofres públicos.
Em 2019, Alberto Banze e
Joyce Amigo, afectos nos Departamentos de Planificação e
Cooperação e Administração
e Recursos, respectivamente,
socorrendo-se do acesso a pagamentos, falsificaram documentos e roubaram perto de
250 mil meticais para cada um,
dando conformidade às requisições de salários de funcionários, entre outras falcatruas.
Os implicados no esquema de desvio de fundos terão
lesado o Estado em cerca de
meio milhão de meticais, valor
que foi subtraído dos cofres em
ocasiões diferentes, para benefício próprio.
A narrativa interna indica
que foi constituído um “saco

azul”, na base de emolumentos, para alimentar os apetites e
vontades das chefias superiores,
incluindo aquisições sem concurso público e com evidências
claras de subfacturação. O problema chegou ao ministério de
tutela, o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.
Depois de despoletado o
desvio de fundos, Joyce Amigo abandonou a instituição,
remetendo um pedido de licença ilimitada, enquanto Alberto
Banze foi despromovido, num
processo que o impedia de ascender qualquer cargo de chefia em seis meses. No entanto,
passados seis meses, como que
a premiar o roubo, foi novamente promovido.
Os dois funcionários, para
além de uma pequena “coçada” administrativa, não tiveram
nenhum tipo de responsabilização criminal, mesmo tendo
sido provado que desviaram
fundos. Foram obrigados a
restituir o valor roubado. O
recém-promovido ainda não
restituiu tudo que tirou das
contas públicas, enquanto Joyce, que preferiu abandonar a
instituição, pagou até o último
centavo.

Os 800 mil por um vídeo de
dois minutos
Neste rol de aparente gasto
abusivo do dinheiro do Estado,
inclui-se um pagamento de cer-

ca de 800 mil meticais, em Fevereiro de 2020, à uma empresa de nome UPI, alegadamente

para produção de vídeo institucional de dois minutos. É um
processo que foi acompanhado pelo director-geral adjunto,
Sérgio Mapsanganhe.
Alguns técnicos da instituição retratam que sob a capa
de combate a corrupção interna e introdução de reformas
progressistas, foi implantado
um esquema centralizado de
delapidação do erário público,
através de aquisição de bens e
serviços desnecessários e a custos muito elevados, que vislumbram subfacturação.
Assinala-se que todas estas
aquisições e contratações foram feitas ao arrepio da lei de
Contratação de Empreitadas de
Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Serviços ao Estado,
com realce para Ajuste Directo
em casos de valores astronómicos e casos de fornecimento
de bens e pagamentos sem que
haja algum contracto, no período em referência.
São problemas que encontrei
e não tenho domínio
Em conversa com Evidências, Hermínio Jasse, director-geral do INAGE, reconheceu
os factos arrolados e explicou
que são casos que encontrou

quando assumiu a direcção, e
jura de pés juntos que não tem
domínio, além de que, logo que
foram despoletados, os prevaricadores colaboraram e concordaram repor o que foi tirado dos cofres públicos.
“O que aconteceu é que
houve esses pagamentos indevidos. Eu não saberia lhe dar
detalhes das circunstâncias,
porque na altura estavam cá outros colegas”, retorquiu Jasse,
explicando que houve instrução de processo pelo secretário
permanente e na decisão final
ordenou-se que os dois funcionários deveriam ser despromovidos por tempo determinado.
“Diante dos factos que tínhamos, fizemos as consultas,
e tendo cumprido a sanção, a
decisão que colhemos foi de
que pode ser nomeado”, disse
o director-geral, quando falava
da nomeação de Alberto Banze, esclarecendo que, tendo em
conta os cargos que ocupavam,
foram menos 140 mil meticais
desviados do INAGE por cada
um dos dois funcionários envolvidos. Joyce, que preferiu
abandonar a instituição depois
que o assunto foi despoletado,
fez reposição do valor na totalidade. Um raro exemplo de
gestor público.

Sobre o vídeo, Jasse limitou-se a afirmar que viu porque estava na página do site
do INAGE e também lhe foi
apresentado, uma vez que a
direcção mudou e era preciso
fazer um novo vídeo, mas reconhece que os custos de edição
das empresas contratadas eram
caros.
“Não tenho detalhes. Mas
foi via concurso público. Não
estou em condições de responder, pois não estava cá. Não
tenho historial desse assunto”,
disse, orientando a nossa reportagem para entrar em contacto com pessoas mais familiarizadas com o caso.
Quando convidado a tecer
quaisquer comentários, o director-adjunto, Sérgio Mapsanganhe, disse estar de férias, mas
mostrou-se disponível para explicar ao Evidências que foi um
concurso público lançado a 28
de Março de 2019, que respeitou todos processos relacionados com a transparência.
Mapsanganhe, disse que
a empresa UPI, seleccionada para o efeito, apresentava
a proposta mais baixa, quando comparada com os demais
concorrentes, que apresentava
valores que, alguns, passavam
mais de um milhão de meticais.
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ARDH contesta o actual preço do IPA
A Associação Rede dos Direitos Humanos (ARDH) diz
que o aumento do Imposto Pessoal Autárquico (IPA) é descontextualizado devido a actual conjuntura sócio-económica
do país, e considera que com o agravamento das despesas
correntes como água, alimentos, transportes e electricidade, o
IPA ameaça a efectivação de alguns direitos humanos.

25 DE JANEIRO DE 2022

5

Beijo no tribunal atiça rivalidade entre Agostinho Vuma e
Silvestre Bila

C

ontinua o ambiente de cortar à faca entre o
“super” empresário Silvestre Bila e o presidente
da Confederação das Associações Económicas
de Moçambique (CTA), Agostinho Vuma. Na
última semana, a rivalidade entre o antigo e
actual companheiro da Yara Cossa teve mais um capítulo.
No dia 19 de Janeiro corrente, em pleno tribunal, um beijo
entre Agostinho Vuma e Yara, à frente de Silvestre Bila, foi o
rastilho para uma sequência de actos que viriam a desaguar
numa esquadra, e por pouco não resvalava em pancadaria.

Duarte Sitoe
Agostinho Vuma e Silvestre Bila eram amigos, como
primeiro a ser introduzido
no mundo empresarial pelo
segundo, mas do nada viraram inimigos de estimação
por conta do cruzamento de
agendas passionais e libidinosas consideradas perigosas.
Durante muito tempo Yara
Cossa foi esposa de Silvestre
Bila e em vários momentos o
casal se deixou fotografar ao
lado de amigos e familiares.
Entre os mais chegados, com
quem o casal se deixou fotografar em sua casa e noutros
ambientes privados, consta
Agostinho Vuma, que depois

Mas segundo apuramos,
antes da relação ser descoberta e passar a morar com Vuma,
Yara terá supostamente lesado financeiramente o seu antigo companheiro, um caso que
corre termos no tribunal. Para
além de Yara, o processo visa
também Belmiro Nhananga,
ambos pelo desvio de 6.5 milhões de meticais.
No passado dia 19 do mês
em curso, estava marcada uma
acareação entre o auto-denominado "super" empresário
Silvestre Bila e a sua antiga
companheira. Como tal, ambos dirigiram-se ao Tribunal
Judicial do Distrito de Ka-

Humilhado perante todos,
Silvestre Bila ficou com os
nervos à flor da pele, tendo
declarado não entender por
que a ex-esposa estava a fazer
isso. Aliás, mesmo estando nas
mãos de Agostinho Vuma, Bila
declarou em viva-voz que Yara
Cossa ainda é sua esposa, mas
no contra-ataque Yara declarou
que "o meu marido é Vuma",
como se pode ouvir em áudios
postos a circular na internet.
Na sua exposição, Bila encara
o “beijo” como um acto de
provocação.
de algum tempo tornou-se
amante da mulher hoje no
centro da disputa.

-Mpfumo, onde toda a confusão começou.
Numa exposição enviada

para a Procuradora-Geral da
República, Beatriz Buchile,
Silvestre Bila refere que Yara
Cossa comprou um imóvel
com o valor desviado e que
tentou resolver o assunto no
seio familiar, mas a (ex) esposa abraçou o silêncio, o que o
obrigou a intentar uma acção
judicial.
Conta que no dia da confusão, “sendo um super empresário”, chegado ao tribunal,
ficou no interior da sua viatura enquanto aguardava pelo
início da audição. E quando o
juiz já se dirigia à sala foi chamado pela sua advogada, Alice Mabota.
Entretanto, quando se dirigia a sala, num deliberado acto
de provocação, foi empurrado pela sua ex-companheira,
o que, segundo ele, “é uma
verdadeira falta de respeito e
agressão, sendo acto qualificado como crime nos termos
da legislação penal moçambicana”.
Depois do empurrão que
motivou um clima de tensão
no Tribunal Judicial do Distrito de Ka-Mpfumo, no final da
sessão de acareação, Yara Cossa beijou Agostinho Vuma em

frente do seu ex-companheiro.
Humilhado perante todos,
Silvestre Bila ficou com os
nervos à flor da pele, tendo
declarado não entender por
que a ex-esposa estava a fazer
isso. Aliás, mesmo estando
nas mãos de Agostinho Vuma,
Bila declarou em viva-voz que
Yara Cossa ainda é sua esposa, mas no contra-ataque Yara
declarou que "o meu marido
é Vuma", como se pode ouvir
em áudios postos a circular na
internet. Na sua exposição,
Bila encara o “beijo” como
um acto de provocação.
Ainda de acordo com Silvestre Bila, no processo de
acareação ficou claro que Yara
Cossa teria se apoderado de
valores que lhe eram confiados como esposa para adquirir um imóvel sem o conhecimento do marido.
Do acidente das máquinas
de alta cilindrada
Ultrapassada a situação
dos empurrões e beijos, Silvestre Bila conta que entrou
na sua viatura em direcção
ao seu local de trabalho, mas,
segundo a exposição que o

Evidências teve acesso, foi
perseguido por duas viaturas,
sendo que uma das viaturas,
que por sinal era dirigida por
Yara, tentou bloquear a sua
passagem, culminando com
um embate.
No local, gerou-se uma
confusão e foi necessária uma
intervenção da polícia para
amainar os ânimos. Entretanto, quando se dirigiram à Primeira Esquadra para a Policia
de Transito ouvir as duas partes, Agostinho Vuma, segundo o autor da exposição, entrou em cena, declarando que
era quem estava ao volante no
momento do embate que causou danos na viatura de Bila.
“Quando solicitado pela
Policia de Transito documentos como Seguro, carta de
condução e livrete do carro,
Agostinho Vuma se ausentou,
alegando que ia buscar na viatura, sendo que não mais regressou com os documentos
solicitados, por outra, pôs-se
em fuga”, relata Bila.
Não foi possível ouvir a
reacção de Agostinho Vuma
sobre as alegações do seu rival
e sobre os áudios da confusão
que envolve seu nome.
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EN1 continua a ceifar vidas

Desde a tragédia de Maluana (3 de Julho de 2021), em
apenas sete meses morreram, só na Estrada Nacional Número 1, 97 pessoas vítimas de acidentes de viação. Mesmo
sem ter terminado, o mês de Janeiro já causou a morte de
34 pessoas na referida estrada. Essa situação volta a reacender o debate sobre a reabilitação da estrada.

País tem 13 mil escolas primárias e menos de mil do ensino secundário

Mudança da 7ª para o ensino secundário pode agravar
problemática de vagas

E

Ensino à distância é apontado como solução

m Novembro de 2018, a Plenária da Assembleia da República aprovou por consenso a
proposta do MINEDH para a revisão da Lei
do Sistema Nacional de Educação (LSNE).
Depois da aprovação da lei 18/2018, de 1 de
Novembro, o Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humanos tem implementado mudanças profundas no currículo. Uma das alterações é a inclusão da 7ª classe no ensino
secundário, que pode representar um grande desafio no que
diz respeito à disponibilidade de vagas, devido a limitação
de salas de aulas para este subsistema de ensino.

Duarte Sitoe
O ano lectivo arranca na
próxima segunda-feira, dia 31
de Janeiro, em todo o país, e
as autoridades do sector garantem estar tudo aposto, pese
embora, mais uma vez, o livro
escolar só estará disponível depois do arranque das aulas.
Devido a mudança curricular, a 6ª classe passa a ser a
última do 2º ciclo do ensino
primário, ou seja, os alunos
que transitarem para a 7ª classe
passaram a fazer parte do ensino secundário, a partir do próximo ano, o que vai representar um grande desafio no que
a disponibilidade de vagas diz
respeito, tendo em conta a limitação de salas na maior parte
das escolas secundárias do país.
É que, actualmente, a transição da 7ª para 8ª classe tem
sido uma autêntica dor de cabeça para os encarregados de
educação e alunos em alguns
distritos devido à escassez de

vagas. Gina Guibunda reconheceu o défice de vagas no
ensino secundário, mas avançou que o Governo tem apostado no ensino a distância para
que nenhum aluno fique excluído do Sistema Nacional de
Educação.
“As vagas tem a ver com
uma questão que é a quantidade das salas de aulas que temos,
então daí advém a questão da
falta de vagas. Só para ter uma
ideia, nós temos cerca de 13
mil escolas do ensino primário, mas temos menos de mil
no ensino secundário. O nosso
sistema está de tal forma que
vai se afunilando quando o
aluno tende a crescer. Se disséssemos que todo o aluno que
sai do ensino primário e que
frequenta presencialmente as
aulas vai também presencialmente no ensino secundário
isso não seria possível”, reconheceu Guibunda.

Para colmatar o défice, Guibunda aponta o ensino à distância como provável solução.
“Estamos a melhorar cada vez
mais a nossa prestação no que
diz respeito ao ensino secundário à distância, o que significa
que aquele aluno que não tiver
a vaga presencialmente terá o
ensino secundário à distância.
Em princípio os mais crescidos, porque para além de estudar têm outras responsabilidades”, argumentou.
No meio a muita imprecisão, Guibunda agarra-se a uma
certeza: “Nenhum aluno vai
ficar de fora por falta de vagas, muito pelo contrário, essa

questão do ensino à distância é
uma questão de lei, com isso, o
ensino secundário é ministrado
em duas modalidades, ou seja
presencial e à distância”.
Com a eclosão do terrorismo na província de Cabo
Delgado muitos alunos ficaram
privados do direito a educação. O Ministério da Educação
e Desenvolvimento Humano
(MINEDH) assegura estarem
criadas as condições para integração de todos alunos nas
zonas de acolhimento das vítimas do terrorismo em Cabo
Delgado e Niassa, decorrendo
neste momento a confirmação
da classe dos alunos, uma vez

que boa parte do arquivo e documentos foram perdidos.
Na sua última Comunicação
no Âmbito da Situação de Calamidade Pública, o Presidente da República decidiu aliviar
algumas medidas restritivas.
Questionada se o Ministério da
Educação irá operar algumas
mudanças no modelo rotativo
implementado no ano passado,
Gina Guibunda declarou que
“ainda vamos ver alguns aspectos de como podemos operacionalizar da melhor maneira.
É verdade que as escolas já estão preparadas, mas o arranque
será feito nos moldes do ano
passado”.

Idosas desmaiam devido a fome no centro de
acolhimento de Nakata

C

om a eclosão do terrorismo, a província de
Cabo Delgado vive uma das piores crises humanitárias da sua história, com relatos constantes de falta de alimentos nos centros de
acolhimento, tal como aconteceu em Nakata, distrito de Montepuez, onde os deslocados estavam há
três meses sem receber cheques alimentícios. Depois de
um longo período de espera, a ajuda finalmente chegou,
mas para o espanto de todos, duas idosas desmaiaram na
fila porque não passavam refeições há muitos dias.

Neila Sitoe

De acordo com a Carta de
Moçambique, uma equipa multissectorial deslocou-se ao Centro de Acolhimento de Nakata
para distribuir cheques alimentícios, com vista a minimizar o
drama vivido pelos deslocados
do terrorismo, porém, nos mais
de seis mil deslocados inscritos,
estima-se que apenas 300 receberam os cheques.
Ainda de acordo com a

mesma fonte, muitos deslocados ficaram indignados, uma
vez que quando chegava a
sua vez de receber os alimentos encontravam seus nomes
já preenchidos, dando ideia
de que já haviam recebido os
alimentos.
A falta de transparência na
distribuição dos cheques alimentícios gerou um clima de
tensão no Centro de Acolhi-

mento, enquanto alguns deslocados exigiam explicações
da equipa multissectorial, duas
idosas que estavam há dias sem
passar refeições desmaiaram e
foram prontamente socorridas
por outros deslocados.
Refira-se que além da fome,
vários centros que acolhem
deslocados do terrorismo
debatem-se com o surto da
malária.
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Por que Nyusi não
pode ser ouvido?
Na primeira semana, após o reatamento do julgamento das dívidas ocultas, tal como era previsível, alguns nomes
geraram tensão no tribunal. É o caso de
Alexandre Chivale, cuja ausência no dia
reservado à sua audição alimentou destaques dos principais semanários. É que
o juiz da causa e o Ministério Público,
na pessoa da Sheila Marrengule, têm uma
rixa indisfarçável com Chivale, o estratega da defesa da ACR e toda ala Guebuza,
que já em público assumiu tratar-se de
um julgamento com motivações políticas.
A primeira batalha ganha contra Chivale foi de conseguir o transformar de
advogado para declarante, e está em instrução um processo que deverá o constituir em réu. Como que a procurar indisfarçavelmente uma vingança, o juiz
indeferiu todo e qualquer requerimento,
sem hesitações, mesmo quando a Ordem
evocou questões de mera legalidade.
Em voz baixa, dizem que Chivale terá
se ausentado porque vazou um suposto esquema da sua detenção, com o fim
último de humilhá-lo. É a justiça a sucumbir à raiva e o tribunal ao serviço da
vingança!
A raiva não é visível, mas o nervosismo é indisfarçável no semblante do juiz,
que quando é citado o nome do Chefe
do Comando Operativo ou requerido
para audição na BO o antigo ministro de
defesa fica irritado e com a voz embargada. Toda a serenidade e paciência que
lhes é característica se perdem e as emoções sobem. Porquê?
Simples! Quando o nosso Presidente
da República foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República, no dia 08 de
Agosto de 2018, pelo procurador-geral
adjunto, Alberto Paulo, a quem depois o
promoveu a número dois da PGR, prestou informações que hoje, já com toda
riqueza de informação existente sobre
os contornos das Dívidas Ocultas, desde
os documentos vazados, os depoimentos dos réus, os beneficiários dos subornos, até a própria acusação do Ministério Público, sabe-se que não constituem
a verdade.
Agora, com o desenrolar do julga-

mento, existem documentos que desmentem a versão que Nyusi deu a PGR
em 2018, que consta dos autos de declarações transcritos por Guilhermina
Macuacua e que estranhamente nunca
foram citados pela acusação, nem mesmo para confrontar os réus como tem
sido apanágio. O documento está anexo
nos autos que correm em Londres.
Ao dizer o oposto, o PR cairia na acusação de ter prestado falsas declarações
ao Ministério Público, o que, aparentemente, tem sido evitado pelo Ministério
Público e pelo tribunal, que pelo menos
no que refere a omnipresente figura do
antigo ministro de Defesa tem se mostrado parcial, uma mancha explorada
pela defesa dos réus que olham para o
julgamento como venda de gato por lebre, no lugar da busca da prova material
do escândalo que isolou e assolou o País.
E é essa lógica que explica o porquê
do nervosismo do Tribunal sempre que
se evoca a figura do antigo ministro da
Defesa. Antes mesmo do início do julgamento, o nome do antigo ministro de
Defesa havia sido arrolado no rol das 33
testemunhas, pedido que foi de imediato
indeferido pelo tribunal. Quem arrolou
o nome de Nyusi no rol das testemunhas, é o advogado, agora declarante no
mesmo processo, Alexandre Chivale.
Uma vez que o PR não pode confirmar suas próprias declarações, fazendo
o oposto cairia em falsas declarações.
É claro que se aproxima de uma defesa
entre réus e declarantes, que alteraram
sua versão dada no âmbito da instrução
preparatória. Mas é diferente de um alto
magistrado fazer o mesmo.
À PGR, entre várias informações, o
nosso PR terá dito que não tinha domínio dos contornos financeiros, no entanto, os documentos por si assinados dizem
o oposto. Chega a afirmar que só teve conhecimento da existência de Ematum e
MAM quando era Presidente da República (é mentira) e atribui concepção e criação da ProIndicus ao director nacional
do SISE, no entanto, o SISE diz que a
proposta de criação da empresa foi apresentada pelo antigo ministro da Defesa.
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Governo aprova PESOE para 2022
O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o Decreto
que define mecanismos de gestão do Plano Económico
Social e Orçamento do Estado (PESOE) para 2022, e atribui
competências aos titulares dos Órgãos e Instituições do Estado para efectuarem alterações orçamentais. O Decreto visa
operacionalizar as actividades previstas na Lei n.º 6/2021.

25 DE JANEIRO DE 2022

Julgamento das dívidas ocultas começa a andar em círculos

Pedido da OAM para audição de Nyusi expõe
parcialidade do juiz
Irritado e com voz embargada, Efigénio Baptista volta a proteger o PR
Em clara rixa com o tribunal, Alexandre Chivale esteve em vias de ser detido

A

rrancou, semana finda, a segunda e derradeira parte do julgamento das dívidas ocultas e, de despacho em despacho, o juiz Efigénio Baptista vai impondo a sua justiça. Algumas decisões fazem, agora, o julgamento andar em
círculos, como o que se observou quando o tribunal viu a sua decisão de ouvir Valdemar de Sousa, antigo administrador do Banco de Moçambique, cair
por terra, pelo facto deste encontrar-se na mesma situação que a de Jean Boustani, que o
tribunal entendeu tirar à saca-rolhas do rol dos declarantes, sob pretexto de que corre um
processo contra ele. Mas o momento mais tenso da semana foi quando a Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) irritou o juiz ao requerer que o antigo ministro da Defesa
Nacional, Filipe Nyusi, fosse intimado à BO para validar as suas declarações prestadas no
âmbito da instrução preparatória. Um pedido que foi de pronto negado, com argumentos
que não convenceram nem a OAM, muito menos a opinião pública.

ProIndicus.
Entretanto, o Juiz Efigenio
Baptista, que antes do arranque
do julgamento daquele que é
considerado o maior escândalo
financeiro da história, recusou
incluir o actual Presidente da
República no rol dos declarantes, voltou a indeferir um requerimento que solicitava a audição
de Filipe Jacinto Nyusi.
Com a voz embargada, o juiz
desta vez não disse que Nyusi é
parte desinteressada no processso, mas sim defendeu que a diligência solicitada é desnecessária e visa protelar o andamento
do processo.
Refira-se que, desde o arranque do julgamento, Filipe Nyusi tem sido citado com alguma
regularidade e o juiz Efigénio
Baptista tem sido muitas vezes
acusado de estar a protegê-lo,
chegando a ficar visivelmente
nervoso.
Chivale gazeta audição em
que estava tudo montado
para ser detido

Duarte Sitoe
Apoiando-se na ideia de que
Filipe Nyusi é o único declarante ouvido pela Procuradoria-Geral da República, no âmbito
da instrução preparatória que
não consta do rol dos declaran-

tes que serão ouvidos na tenda
da BO, a Ordem dos Advogados de Moçambique exigiu que
o Presidente da República seja
ouvido como declarante.
O assistente do Ministério
Público, para além de solicitar
a presença de Nyusi na Peni-

tenciária de Máxima Segurança,
exigiu igualmente a audição do
antigo vice-comandante geral
da Polícia da República de Moçambique, Jaime Basílio Monteiro, que também participou
de algumas reuniões que culminaram com a aprovação da

Alexandre Chivale, que era
mandatário dos co-réus António
Carlos do Rosário, Inês Moiane e Elias Moiane, antes de ser
afastado, após perder a batalha
numa indisfarçável rixa pessoal
com o tribunal e o ministério
público, tinha que se apresentar
no tribunal, na condição de declarante, na terça-feira passada.
Entretanto, por razões ainda
desconhecidas, decidiu mandar
"passear" o tribunal.
Em consequência da sua ausência, após requerimento do

Ministério Público, o Juiz Efigenio Baptista exarou um mandado de busca e captura contra
advogado Alexandre Chivale,
para que, sob custódia, possa
se apresentar na Penitenciária
de Máxima Segurança, vulgo
BO, para prestar declarações relevantes sobre o escândalo das
dívidas ocultas. A OAM ainda
protestou, mas foi em vão.
O mal-estar entre Chivale,
procuradora Ana Sheila Marrengula e o juiz começou a
manifestar-se no primeiro dia
do julgamento, contudo, com o
desenrolar do julgamento e em
função da estratégia agressiva
de Chivale, procurando sempre
arrastar o nome de Filipe Nyusi
à lama, a rixa acabou assumindo
contornos de alguma vingança.
Evidências apurou de algumas fontes próximas de Chivale
que este foi alertado de um plano engendrado contra si e que
visava a sua detenção no mesmo
dia em que seria ouvido na BO.
Neste momento, não se sabe
ao certo onde se encontra o
causídico, mas um documento
partilhado pelas redes sociais
sugere que pode estar na Inglaterra, onde acaba de ser admitido numa Universidade para
dar continuidade aos seus estudos, devendo concluir o grau
de doutoramento. Inglaterra é
onde segue a próxima fase do
caso das dívidas ocultas, num
processo em que a PGR move
contra o grupo PrivInvest, ao
qual Chivale declarou em tribunal estar a prestar assessoria
jurídica, daí as suas constantes
viagens para o Líbano.
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Fact Ceck
Não houve tentativa de ataque
armado no Porto de Maputo

Circularam nas redes sociais imagens e um vídeo dando conta que “Entraram, no
Porto (de Maputo), dois gajos
com AKM, mas foram neutralizados. Um deles tinha bomba”. O assunto viralizou de
imediato pois há quem o associou a uma eventual queima
de arquivo, na sequência do recém descoberto escândalo de
saque de mais de um bilião de

meticais.
Depois de cruzar fontes,
Evidências apurou que na verdade tratou-se de uma simulação dos Agentes da Polícia
da República de Moçambique
(PRM) que testavam o seu
nível de prontidão para responder a um eventual ataque
armado dentro do recinto. A
actividade é realizada de forma regular.

SemVergonhices

Sim

Um bom sinal ao combate
à corrupção
Numa altura em que
bons exemplos escasseiam, semana finda, a
Procuradoria Geral da
República deu sinais de
que, com vontade podemos conseguir combater
a corrupção. Embora a
reboque de uma agenda
de clivagens internas de
grupos lobbistas partido
Frelimo, o Ministério Público conseguiu em pouco tempo rastrear um esquema de saque de mais

de um bilião e duzentos
millhões de meticais dos
cofres do Terminal Internacional
Marítimo
(TIMAR).
Nove conspiradores
contra o Estado, que se
apoderaram ilicitamente
do Dinheiro que podia
ter sido canalizado aos
cofres do Estado foram
tirados de circulação. A
investigação continua e
mais implicados podem
recolher à cadeia.

Não

Juiz veste novamente capa de
advogado de Nyusi
Conquistou o povo
pela sua forma simples
de ser, mas se tornou
uma autêntica desilusão.
Não obstante ficar visivelmente irritado e com
a voz embargada sempre
que se cita o nome do
antigo ministro da Defesa Nacional e actual
Presidente da República,
Filipe Nyusi, semana finda voltou a vestir a capa
de seu defensor oficioso.

Filipe Nyusi não é
réu e até foi requerido
duas vezes para ser ouvido como declarante, mas
os ofícios encontram no
juiz a principal muralha.
De todos que foram ouvidos pela PRG no âmbito da instrução preparatória, Filipe Nyusi é o
único que na óptica do
juiz não é relevante para
a descoberta da verdade
material.
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CFM com mais carruagens de passageiros
O sistema de transporte de passageiros dos CFM acaba
de ser reforçado com a cheada de 40 carruagens. O facto
enquadra-se no âmbito da implementação do Projecto de
aquisição de locomotivas e equipamento ferroviária a partir da
Índia para Moçambique, tal como havia adiantado no Conselho Coordenador dos CFM, pelo Ministro Janfar Abdulai.
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Estrada Ntsivene – Boquisso ainda não está concluída

Promessa do PR aos moradores de Boqu
Transportadores agravam a tarifa quando chove
ANE rescindiu contrato com um dos empreiteiros por falta de seriedade
População pede, uma vez mais, a intervenção do Presidente da República

O

s moradores de Boquisso, Mukatine e Vundissa clamaram durante muitos
anos pela asfaltagem do troço que liga os três bairros à Estrada Nacional
número Um (EN1). Após uma visita ao local, em Novembro de 2019, o
Presidente da República, Filipe Nyusi, prometeu a estrada. Em Março de
2020, os moradores dos três bairros viram os seus clamores respondidos
com o arranque das obras de asfaltagem daquela importante via de acesso. Entretanto,
volvidos quase dois anos, a estrada ainda não foi concluída, o que de certa forma condiciona o transporte de pessoas e mercadorias na época chuvosa.

Duarte Sitoe
No dia 13 de Novembro de
2019, em plena pré-campanha,
o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, interrompeu a sua viagem e desceu do
carro protocolar para dialogar
com os seus patrões que estavam aglomeradas no Ntsivene,
à espera do transporte que tardava a chegar devido ao estado
daquela estrada de terra batida, que quando chove se torna
intransitável.
Na ocasião, garantiu que a
estrada seria asfaltada para minimizar o sofrimento dos residentes dos bairros Boquisso,
Mukatine e Vundissa.
A promessa passou da teoria para a prática em Março de
2020. Quando ouviu o roncar
das máquinas, a população ficou maravilhada porque um
problema que já tinha barbas
brancas estava prestes a ser resolvido . Entretanto, quando se

caminha a passos largos do segundo aniversário do arranque
das obras de asfaltagem daquele troço, ainda não há motivos
para celebrar.
A obra não foi concluída e
está num autêntico abandono,
o que deixa os moradores e os
transportadores com os nervos
à flor da pele, apelando, mais
uma vez, à intervenção do Presidente da República para solucionar o seu problema.
Na altura, sob pretexto de
acelerar a asfaltagem dos 5.5
quilómetros do troço Boquisso
– EN1, a Administração Nacional de Estradas (ANE) optou
por contratar dois empreiteiros.
Trata-se da MHL Construções
e Logística Limitada, empresa
cujos accionistas são Constantino Alberto Bacela, actual ministro na presidência para assuntos
da Casa Civil, e a Malala Holding Limitada; foi um dos em-

preiteiros que ganhou o Concurso Público para a asfaltagem
daquela estrada.
A MHL Construções ficou
encarregue pela asfaltagem do
primeiro troço, ou seja, da Estrada Nacional nº1 até ao novo
Posto Policial, tendo concluído
a obra nos prazos estabelecidos
no contrato que rubricou com
a ANE.
Entretanto, o outro empreiteiro não honrou com o compromisso, ou seja, pavimentou
apenas um quilómetro, violando o memorando de entendimento rubricado com a ANE.
De acordo com informações na posse do Evidências, a
Administração Nacional de Estradas, apoiando-se na falta de
seriedade do empreiteiro, viu-se
obrigada a rescindir o contrato
com o segundo empreiteiro que
comprometeu sobremaneira o
cumprimento dos prazos.

O desespero de quem viu suas expectativas frustradas
Pedro Martins, motorista da
rota Mukatine - Zimpeto desde
2019, é o rosto da desilusão que
tomou os utentes daquele troço.
Martins lembra nostalgicamente
que muitos ficaram animados
com a notícia da asfaltagem do
troço e correram para construir
nos terrenos que adquiriram
nos nativos, e agora sentem-se
decepcionados.
Se a transitabilidade no troço Posto Policial – Boquisso já
é desafiante nos dias normais, a
situação complica-se ainda mais
quando chove, pois a estrada

transporte sob pretexto de que nos
dias de chuva tem arriscado os seus
carros.
“É frustrante o que está a acontecer. Quando arrancaram as obras
de asfaltagem da estrada recebemos
muitos carros interessados em operar nesta rota, mas com o tempo acabaram abandonado o trajecto devido
ao estado da estrada, sobretudo na
época chuvosa. Todos os fins-de-semana somos obrigados a levar os
carros à manutenção, e a suspensão
não dura”, declarou visivelmente
agastado.

Outro motorista que se identificou pelo nome de Novela declarou
que o estado da estrada contribui sobremaneira para a falta de transporte
nos dias de chuva, uma vez que não
é fácil circular no troço da esquadra
para Mukatine.
“Reclamamos e cansamos. Passamos mal aqui nesta via. Depois
da esquadra, a estrada está péssima.
Pedimos a quem de direito para interceder por nós, porque quando é
para nos extorquir a polícia municipal não pensa duas vezes. Tínhamos
muitos carros, mas foram arrumados

“Pedimos ao Presidente Nyusi para vis

fica lamacenta, fazendo com
que os moradores enfrentem
dificuldades para chegarem às

suas residências. Como se tal
não bastasse os transportadores vêm aumentar o custo de

Nos dias em que chove, o
grosso dos transportadores não
se faz a estrada e os poucos que
enfrentam as “lagoas” que nascem na estrada aplicam os seus
preços.
“A situação da estrada está
muito caótica. Os transportes

semi- colectivos não se fazem à
estrada e poucos que trabalham
aplicam seus preços. Antes do
reajuste do preço do transporte,
em vez de 12 meticais cobravam
vinte, e agora que está 15 pagamos
25 meticais. Estamos cientes de
que estamos a ser roubados, mas

CENTRAIS

Cobrança de portagens começa em breve
Começam a operar a partir do dia 01 de Fevereiro as portagens instaladas ao longo da Estrada Circular de Maputo, nomeadamente, Cumbeza, Costa do Sol, Matola – Gare e Zintava. De
acordo com a REVIMO, as viaturas de classe um vão pagar 40
meticais, classe dois 140 meticais, classe três 380 meticais e classe
quatro 580 meticais.
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uisso ainda são se cumpriu

devido a qualidade da estrada. Até a
esquadra não temos razões de queixa, gostaríamos que fosse assim todo
o troço”, lamentou.
Na opinião de Pedro Macaringue, morador de Boquisso, a Estrada
só beneficia os que vão até a esquadra, uma vez que sem nenhuma explicação as obras foram paralisadas
ainda em 2020. Macaringue aponta
o dedo ao Governo pelo incumprimento da promessa feita por Filipe
Nyusi em 2019.
“Para quem sai de Zimpeto para
Munhembana pode pensar que toda

a estrada está pavimentada, mas infelizmente a estrada ainda não foi
concluída. Passamos mal nos dias de
chuva devido à escassez de transporte. Os semi-colectivos não andam e
os autocarros andam abarrotados.
Para os outros, a chuva é sinónimo
de bênção, mas para nós é o contrário. Se tivéssemos condições faríamos o possível para terminar a
estrada. Quando foi a vez das portagens construíram numa fracção de
segundos, porque sabiam que teriam
benefícios, é deveras triste o que está
a acontecer neste país”, disse.

presente as coisas mudaram,
ou seja, sentimo-nos abandonados à nossa própria sorte.
Não sabemos o que está a
se passar, essa estrada devia
ter sido concluída em 2020.
Estamos em 2022 e continuamos a sofrer, pedimos ao
Presidente da República para
visitar Boquisso, para ver o

Indo mais longe, Macanana acusa os transportadores
de se aproveitarem do sofrimento alheio para angariar
dinheiro, uma vez que nos
dias de chuva fazem leilões
para ver quem paga mais por
lugar nos semi-colectivos.
“Os autocarros não podem suprir a demanda do

chuva. Os semi-colectivos
fazem e desfazem no tempo chuvoso, quem não tiver
o que eles cobram é obrigado a esperar pelo autocarro,
que por sua vez anda sempre
cheio, mesmo sendo época
em que o país e o mundo debatem-se com a pandemia da
covid-19. Se a estrada estives-

nosso sofrimento na época
chuvosa”

transporte. Eles são a nossa
bóia de salvação nos dias de

se concluída não estaríamos a
enfrentar esses problemas”.

ANE promete se pronunciar nos próximos dias

sitar Boquisso, para ver o sofrimento”
não temos outra opção a não ser
acatar a lei dos transportadores”.
Num tom irónico, Stela Macanana pediu ao Presidente da
República para, mais uma vez,
visitar aquela estrada, com vista a
aferir o sofrimento dos moçambicanos que usam a estrada R808,

sobejamente conhecida por troço
Ntsivene – Boquisso.
“Antes do início das obras de
modernização da estrada, embora não fosse frequente, aparecia
uma máquina para tapar as covas, com vista a minimizar o sofrimento da população, mas no

Contactada pelo Evidências para se reagir em torno
da demora na conclusão da

Estrada do troço Vundissa
– EN1, a Administração Nacional de Estrada prometeu

se pronunciar nos próximos
dias, através da sua delegada
provincial de Maputo.
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Mitande conta com subestação eléctrica
Governo e parceiros investiram 315 milhões de dólares
para electrificar Mitande, província de Niassa, no âmbito do
projecto Energia para Todos. A nova subestação de energia
eléctrica da rede nacional, com capacidade de 33 Quilovolts,
vai abastecer três mil famílias. O empreendimento foi inaugurado pelo presidente da república, Filipe Nyusi.

Maningue Magic agrega mais valor à DStv e
GOtv com conteúdos nacionais

A

MultiChoice, através das plataformas DStv e GOtv,
lançou, semana finda, a “Maningue Magic”, um
canal de televisão dedicado aos telespectadores moçambicanos, que traz conteúdos de alta qualidade,
compostos maioritariamente por telenovela, séries de ficção,
reality shows, programas musicais, magazine de lifestyle e de
sociedade; todos Made in Mozambique

Além de oferecer entretenimento, o canal contribuirá para
o crescimento das indústrias culturais e criativas moçambicanas,
impactando na cadeia de valor
baseada no talento e nas habilidades artísticas dos produtores,
com a capacidade de geração de
empregos e mais receitas para o

Estado.
“O lançamento do canal Maningue Magic representa um inquestionável salto qualitativo na
oferta de conteúdos televisivos
localmente produzidos”, disse
Agnelo Laice, director-geral da
MultiChoice Moçambique, destacando que os artistas, nas suas

mais variadas formas de manifestação e produção (cinema, teatro,
música, promoção de espectáculos e eventos de entretenimento),
terão neste canal os seus direitos
salvaguardados e a sua imagem
promovida na diáspora.
Por seu turno, João Ribeiro,
director do canal, destacou que
“o Maningue Magic vai melhorar
a experiência do telespectador e
agregar valor aos clientes. Este
lançamento reforça a visão estratégica de sermos o principal contador de histórias do continente
africano e abre uma nova etapa
no relacionamento com a indústria no país”.
Maningue Magic, que vai
empacotar conteúdos de diferentes produtoras de conteúdos
nacionais, promete narrativas
emotivas e que convidam à reflexão de temas essenciais do quotidiano moçambicano.
Refira-se que o evento de
lançamento do novo canal decorreu na Fortaleza de Maputo e
contou com a presença de artistas, produtores, realizadores que
integram as diferentes produções e representantes do Ministério da Cultura e da Direcção da
MultiChoice Moçambique.

Esclarecimentos de LAM relativa ao
voo entre Maputo e Quelimane

C

ontrariamente ao que circula nas redes sociais, não
houve nenhum incidente no voo da LAM de hoje,
22.01.2022, no percurso Maputo/Quelimane/Maputo.

2. Os factos aí assinalados referem-se ao voo
da LAM, de Maputo para
Quelimane,
ocorrido
a
13.01.2022, relativo ao trem
de aterragem da aeronave.
3. Com efeito, já na parte final da aproximação à pista,
a tripulação ao tirar o trem
notou
uma
discrepância
na indicação das luzes que
confirmam que o trem estava embaixo e bloqueado.
4. Seguindo passo-a-passo
os procedimentos especificados no manual da aeronave,
para este tipo de situações, a

tripulação prosseguiu com a
aproximação normal, o que
permitiu realizar a aterragem.
5. A LAM enviou, prontamente, uma equipa de técnicos que
interveio na eliminação da
causa da descrepância, acto
esse que permitiu o regresso
da aeronave a Maputo, tendo aterrado com segurança.
6. Estas ocorrências estão
previstas nos manuais dos fabricantes das aeronaves e as
nossas tripulações estão altamente treinadas para lidar
com elas.

PUBLICIDADE

ECONOMIA

Moçambique continua à beira do “lixo”
As agências internacionais de notação financeira, Standard & Poor's, Fitch Ratings e Moody's, continuaram, no
primeiro semestre de 2021, a classificar Moçambique como
estando à beira do incumprimento (ou lixo), no mercado
financeiro internacional por causa do elevado endividamento público, em parte devido às dívidas ocultas
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Continua congelado investimento de USD 23 biliões

Maputo corre contra o tempo, mas regresso da Total ainda é uma incógnita

A

pós o ataque de 24 de Março de 2021, que culminou com a tomada da Vila
de Palma, a apenas 11 quilómetros de Afungi, violando o perímetro de segurança exigido pelo consórcio liderado pela Total, a multinacional francesa estimou o prazo de um ano para o Governo de Moçambique resolver
a situação na região.

Evidências

Contudo, apesar dos avanços
militares, a três meses do fim do
prazo, o máximo que se conseguiu
é um frágil cordão de segurança
em torno de Palma e Mocímboa
da Praia, havendo, porém, focos de
resistência dos terroristas em distritos vizinhos como Macomia, que
se situa no eixo rodoviário Pemba-Palma, bem como nalgumas comunidades de Mueda e Nangade.
Nas últimas semanas têm sido
reportados alguns confrontos
violentos em Macomia, onde os
insurgentes preparavam um grande ataque no passado mês de Dezembro, entretanto, prontamente
rechaçado pela força da Missão

Militar da Comunidade dos Países
da África Austral em Moçambique
(SAMIM), em coordenação com
as Forças de Defesa e Segurança
de Moçambique estacionadas na
região.
Durante os confrontos dos
últimos dias de 2021 e primeiros
dias de 2022, as Forças de Defesa
e Segurança, em coordenação com
tropas da SADC, relataram destruição de esconderijos dos terroristas,
capturas e apreensões de diversos
materiais de guerra. Entre os capturados estão dois importantes líderes do grupo insurgente.
Trata-se de Amade Muahamed
Daude, um comandante do gru-

AVISO
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po, que foi surpreendido quando
tentava fugir, em Namoro, nas
margens do rio Rovuma, fronteira
com a Tanzânia, e Ali Sualé, um
conhecido professor do islão, que
recrutava e iniciava crianças ao islão radical.
Neste momento, os insurgentes
controlam uma parte das matas do
distrito de Macomia, ao longo das
margens do Rio Messalo, e tentam
expandir a zona de conflito para a
província de Niassa, passando por
algumas comunidades de Mueda e
Nangade, onde tem protagonizado
ataques esporádicos e se confrontado com as forças conjuntas.
Em Palma, o centro das operações da indústria de Oil & Gas, a
situação de segurança está estabelecida e não há relato de ataques ou
confrontação militar desde Agosto
de 2021. A região onde o consórcio
liderado pela Total espera investir
mais de 23 mil milhões de dólares
norte americanos é agora acessível
por terra, com relativa segurança, a
partir de Mueda, graças a um eixo

de segurança reforçada controlado
pelos militares ruandeses, que esta
semana garantiram a continuidade da sua missão e alargamento
para outras regiões, através de um
acordo assinado em Kigali, entre
as chefias militares de Ruanda e
Moçambique.
Todavia, a falta de clarificação
da situação em Macomia compromete a ligação por terra entre
Pemba - Mocímboa da Praia e
Mocímboa - Palma, um importante corredor logístico que chegou
a ser ensaiado em finais do ano
passado, meses depois da chegada
das tropas estrangeiras. Neste momento, Palma é uma espécie de um
enclave.
Em Novembro, o Vice-Presidente Sénior da Total África, Henry-Max Ndong Nzues, mostrou-se
satisfeito com as operações contra
os insurgentes em Cabo Delgado,
mas, apesar de estar garantido o
perímetro de segurança de 25 quilómetros, anteriormente acordado
com o Governo, antes do ataque
de 24 de Março de 2021, não há
uma indicação clara do retorno da
Total até Abril próximo, altura em
que termina o prazo mais optimista de um ano.
Estava prevista para finais de
Dezembro a tomada de uma decisão sobre a retoma do projecto da

área 1, segundo garantiu, em Novembro, o ministro dos Recursos
Minerais e Energia, Max Tonela,
contudo, até ao momento, nada
de concreto foi avançado. Antes
pelo contrário. Assistiu-se ao ressurgimento da insurgência nalguns
distritos.
Recorde-se que a Total suspendeu operações, desmobilizou
os seus funcionários em Abril de
2021 e declarou motivos de força
maior para abandonar temporariamente o projecto após o ataque,
em Março, à vila de Palma pelos
insurgentes.
Na altura, estimava-se um atraso de um ano no projecto de Gás
Natural Liquefeito da bacia do Rovuma, no entanto, meses depois,
dada a deterioração da situação em
terra, a Total chegou a ponderar o
regresso só em 2024, situação que
levou Moçambique e seus aliados a
intensificarem as acções de combate ao terrorismo.
Neste momento, decorre a
reconstrução de infra-estruturas
socioeconómicas, com destaque
para a reposição de energia, água
e reabertura de algumas estradas.
As Forças Ruandesas, com mais de
dois mil homens no terreno, concentram maior parte do seu contingente para proteger a zona económica estratégica de Palma.
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De vez em quando...

Afonso Almeida Brandão

E

xistindo entre nós uma legislação pensada
para prevenir e combater a violência doméstica que tem vindo a ser alvo de sucessivas alterações em prol de uma adaptação mais rigorosa à realidade vigente moçambicana,
impõe-se perguntar por que motivo continuamos a
ter um número considerável de denúncias arquivadas
ou simplesmente ignoradas. Da mesma forma que
urge questionar qual o impacto que têm as sentenças
condenatórias — se é que elas existiram alguma vez
— pela prática do crime de violência doméstica nos
agressores, se são adequadas ao caso concreto e se,
uma vez compridos, o sistema judicial nas condenações aplicadas é em si mesmo punitivo e reabilitador
dos agressores.
A dimensão do flagelo da violência doméstica reclama por respostas urgentes, adequadas à gravidade e
reiteração da conduta criminosa do agressor, capazes
de assegurar a proteção de todas as vítimas, incluindo
as crianças.
O número de denúncias apresentadas junto dos
Órgãos de Polícia Criminal a nível Nacional e os resultados trazidos a público quanto ao número de mulheres assassinadas em contexto de intimidade — para
além dos casos que não são participados, por questões
de medo e de outras razões —, demonstram precisamente que o recurso à violência continua a aparecer como meio possível, porque muito mais fácil,
de resolução de conflitos, precisamente quando são
confrontados os papéis de género e preconceitos existentes.
Trata-se de olhar para a Violência como fruto
da cultura de valores existente na Sociedade em que
está interiorizada em cada um de nós, pois são esses
valores que vão determinar o campo de intervenção
com as mulheres vítimas de violência doméstica, designadamente no tipo de questões que lhes são colocadas, medidas de protecção promovidas e adotadas ou
não, sentenças detectadas no âmbito do crime, mas
também ao nível dos processos de regulação de responsabilidades parentais.
Esta é a razão pela qual a violência doméstica continua a ser um enorme flagelo na nossa Sociedade,

O flagelo da
violência doméstica
em Moçambique

transversal às diversas classes sociais, que reclama uma
resposta holística pela defesa da Dignidade da pessoa
humana porque estamos a tratar de uma das formas
de violência de género, logo, uma questão primordial
de Direitos Humanos.
É flagrante continuarmos a assistir à falta de respostas atempada e adequada por parte dos Tribunais
quanto à tomada de decisões capazes de garantir a
segurança das vítimas, da mesma forma que a normalidade de despachos de arquivamento por falta de
prova, na esmagadora maioria das vezes com o argumento que há falta de colaboração da vítima em
geral, continuam a ser uma realidade que não nos
oferece nada de novo, apesar da violência doméstica
ser actualmente “um fenómeno” com maior visibilidade em Moçambique, como aliás tem sido, amiúde,
alertado na generalidade da nossa Comunicação Social Moçambicana ao longo de 2021, agora findo. Há
que continuar a não abaixar os braços.
O processo crime continua centrado nas vítimas
e na sua colaboração com o Tribunal, não obstante
as alterações (será?) legislativas e determinações de
políticas públicas, razão pela qual não se consegue
combater eficazmente o fenómeno. É preciso inverter o paradigma e apostar numa investigação criminal
com outros recursos, que lance mão da congregação
da diversidade de meios de prova e que tenham por
base uma abordagem holística e livre de preconceitos
— o que por vezes não acontece no nosso País (dito)
Democrático...
No entanto, não tendo ainda alcançado esse patamar, sempre se dirá que a apreciação judicial das
situações de violência doméstica não pode estar dependente da vontade da vítima, pois esse é justamente
o sentido de o crime ser público com todas as implicações legais daí advenientes. O sistema judicial tem
de tratar o crime de Violência Doméstica como crime
violento, que efectivamente é!
Sendo que, quando as medidas de coação são aplicadas e não funcionam porque não são respeitadas pelos agressores, que continuam no encalço das vítimas,
tem que ficar clara, nessa circunstância, a iminência
do agravamento do estatuto coactivo. Inclusivamente,

não há que temer a aplicação de medidas privativas
da liberdade, pois muitas das vezes é a única forma
de barrar a reiteração da conduta criminosa. Tendo
sempre presente que a prisão preventiva é uma medida de cariz excepcionalíssimo, de uma vez por todas,
no que concerne às situações de identificado elevado
risco letal, também é preciso entendê-la como única
medida eficaz para a protecção da vítima e eficaz também para o pensamento do alegado agressor e Sociedade em geral, que deixarão de sentir a impunidade da
Justiça. Há que passar a mensagem de uma sociedade
com tolerância zero à violência, onde prima o respeito
pelos Direitos Humanos.
Continuamos também a assistir a sentenças condenatórias — ao que sabemos — que se traduzem
na esmagadora maioria das vezes em penas de prisão
suspensas na sua execução, o que se traduz na propagação do empoderamento dos agressores em detrimento das necessidades das vítimas. É importante que
tenhamos um sistema efectivamente punitivo e reabilitador dos agressores, de um modo eficaz e exemplar
para a Sociedade Moçambicana. Nesta senda, é imprescindível avaliar ainda o impacto dos programas
feitos com agressores e apostar na Prevenção contra a
Violência de uma forma estruturada, bem como apostar na formação em direitos humanos, em particular
na igualdade de género, ao nível de todos os sectores
(jardins de infância, escolas, universidades, hospitais,
tribunais, etc., etc.) que estejam presentes nas diversas
fases de construção e desenvolvimento da pessoa humana, mas também de selecção criteriosa de todos os
profissionais que trabalham na área da Violência.
Aqui chegados, resta-nos pedir que a Liga dos
Direitos Humanos, em Moçambique, liderada pela
corajosa Dra. MARIA ALICE MABOTA, continue
a intervir sobre esta questão pertinente. E por falar
nela — como pessoa pública que é e que admiramos
— resta-nos, neste dealbar do Novo Ano de 2022,
encorajá-la a continuar a luta e a intervir em prol dos
Direitos Humanos em Moçambique, como tem feito
desde 1993 — e que já lhe valeu, em 2010, o Prémio
International Women of Courage, patrocinado pelo
Governo dos Estados Unidos da América.
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A esquina do sociólogo

Luca Bussotti

U

m dos critérios para estabelecer o avanço da
humanidade é fornecido pela Unesco, a agência das Nações Unidas que lida com educação,
ciência, património cultural e criatividade. Fundada em 1945, a Unesco dispõe a cada ano de 333 milhões
de dólares, dos quais o World Heritage Centre, criado em
1972, absorve 2,5 milhões. Um budget nada confortável,
mas de grande relevância simbólica. A finalidade deste
Centro é de preservar e valorizar o património cultural,
histórico, naturalístico e arquitetónico a nível mundial, mediante a identificação de sítios específicos, reconhecidos
como de valor universal.
Não se trata apenas de uma competição entre Estados,
mas sim de importantes reconhecimentos que podem desenvolver, ao mesmo tempo, um turismo inteligente e a
possibilidade de ter (pequenos) fundos para preservar as
belezas da humanidade. Até hoje (dados de 2019), este património vê a identificação de 1,129 sítios de interesse mundial, dos quais 869 culturais, 213 naturais e 39 mistos. Os
dois países com maior número de sítios reconhecidos pela
Unesco são Itália e China (55 cada), seguidos por Espanha,
Alemanha, França, Índia e México. Toda a África detém
apenas 96 desses sítios (menos de 10%), distribuídos em 33
países e liderados pela África do Sul, com 10, e pela Etiópia, com 9. Entre os 11 países que só têm um sítio reconhecido se encontra Moçambique, com a Ilha de Moçambique
(1991), assim como Angola, com M’Banza Kongo (2017).
O quadro acima estimula algumas reflexões e perguntas. Acima de tudo, existe, historicamente, uma predileção
eurocêntrica e, em parte, asiocêntrica na consideração do
património da humanidade. Sobretudo nos primeiros anos
de atividade do World Heritage Centre, entre a década de
1970 e 1980, tal tendência era muito evidente, privilegiando essencialmente os países europeus e a China, interessada em se impor no cenário internacional mediante o soft
power. Em segundo lugar, existem razões específicas, e por
assim dizer técnicas, que penalizam os países africanos. Os
procedimentos são complicados: diferentemente daquilo
que é possível imaginar, não é a Unesco que, motu proprio,
determina se um sítio é elegível para entrar na lista. Pelo
contrário, é cada país a iniciar o procedimento, competindo
com muitos outros. Trata-se de um iter caro e moroso, que
precisa de competências técnicas que, no geral, os países
africanos não têm. Em terceiro lugar, juntamente com a
candidatura, é necessário apresentar um plano de gestão do
sítio identificado, com recursos próprios por parte do Estado interessado. Como dito acima, o World Heritage Centre
tem recursos muito limitados, que podem ajudar de forma
extremamente superficial os Estados mais pobres, quer no
procedimento de preparação da proposta, quer na gestão
do sítio, se este for reconhecido de interesse universal. Finalmente, a própria população, por vezes, se opõe a este
gasto de dinheiro e de energias, preferindo, por exemplo,
que o Estado construa um hospital ou uma escola, ao invés
de se engajar numa seleção internacional importante a nível
simbólico, mas inútil em termos de benefícios económicos e sociais. Basta ver, em Moçambique, as condições em
que a maioria dos habitantes da Ilha de Moçambique vive
para entender que o facto de um sítio ser identificado pela
Unesco como património da humanidade não significa que
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A humanidade não se
encontra em África

a vida das pessoas possa mudar.
Além da Ilha de Moçambique, o exemplo talvez
melhor, nesta contradição entre interesse da Unesco e do Estado que propõe e população local, é
dado pelos sítios naturais. Na Etiópia, por exemplo,
desde 1978 o Imperador Hailé Selassié quis que o
Simine National Park fosse reconhecido como
património mundial da humanidade pela Unesco;
entretanto, uma vez que isso aconteceu, os interesses dos habitantes da reserva entraram em conflito com a preservação do sítio, tão que, em 1980,
a própria Unesco sugeriu ao governo de Addis
Abeba para afastar a população que ali vivia. Uma
forma de discriminação que tem sido chamada de
“eco-racismo”.
As perguntas que surgem depois destas reflexões
são muitas e muito complexas: porque as Nações
Unidas destinam tão poucos recursos à Unesco
e ainda menos ao World Heritage Centre? Com

efeito, com mais recursos financeiros seria possível
nivelar, pelo menos parcialmente, as grandes diferenças de disponibilidade económica e técnica entre países pobres e ricos. E porque não transformar
as reservas, mesmo as reconhecidas pela Unesco,
como uma oportunidade para melhorar a vida das
comunidades locais, envolvendo-as de imediato no
processo burocrático, e sobretudo transformando
as suas vidas mediante actividades compatíveis com
a preservação da natureza, rentáveis e sustentáveis?
São essas, juntamente com muitas outras, as perguntas que seriam preciso responder para fazer
com que a África também se torne mais “humana”, no sentido de ver reconhecidos mais sítios no
património mundial da humanidade, com o beneplácito das comunidades locais mediante práticas
democráticas e inclusivas. Perspectivas nada fáceis,
na maioria dos países africanos...
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Dionildo Tamele

F

altam apenas dois anos para terminar a
governação do actual chefe do Estado
moçambicano, Filipe Nyusi, no entanto
pode-se depreender que desde o primeiro mandato as coisas não mudaram, ou seja,
pode-se considerar um Estado que está estagnado, desde os problemas de corrupção, violência
armada de Cabo Delgado, que hoje se denomina
guerra, o conflito do centro do país, concretamente nas províncias de Manica e Sofala, o envolvimento do seu nome em actos de corrupção,
a título de exemplo o maior escândalo financeiro
do país, para além das promessas que até então
não foram cumpridas.
É mais do que necessário mudar a maneira de
fazer política em Moçambique, e não de forma
minimalista, mas com profundidade, partindo das
políticas públicas que estão a ser traçadas pelo
actual governo da Frelimo. As políticas públicas
devem permitir que a discrepância existente entre
as elites políticas, económicas e culturais do país
possam ser diminutas, fazendo com que não haja
apenas o debate da cidadania em Moçambique.
Os moçambicanos precisam virar a página dos
últimos acontecimentos que desnorteiam o funcionamento normal do tecido social, partindo do
assunto do momento que é a violência armada na
província de Cabo Delgado, que continua a ceifar vidas humanas, a corrupção que atingiu o seu
apogeu nas dívidas ocultas, onde mais de 19 arguidos e cerca de 70 declarantes têm dado show,
do domínio dos corredores do poder que lhe permitiu que pudessem dilapidar o erário público. Os
moçambicanos anseiam por servidores honestos
na função pública na educação, saúde, segurança
do Estado e não menos importante na administração pública, de forma específica na política, que
é o motor do funcionamento do país.
Ao sugerirmos que a política moçambicana
precisa mudar de página, não o fizemos diante da
utopia, mas sabemos das vicissitudes que possam
advir desta nova perspectiva, tendo em conta o
envolvimento das elites políticas e económicas do
país em actos de corrupção. Não se deve deixar
de mencionar o envolvimento a título ilustrativo
do antigo e o actual chefes de Estado nas dívidas
ocultas e por que não mencionar o envolvimento do partido Frelimo. Para piorar, esta situação
não esclarece a sociedade em geral que o chefe
do Estado jurou servir através da Constituição da
República no seu artigo 150º no número 2.
Outrossim, o Presidente da República não
tem conseguido prestar contas ao seu patrão entorno da situação de Cabo Delgado, no sentido
do andamento deste processo, partindo do en-

Moçambique em meio
ao desconcerto político

volvimento das forças SADC e do Ruanda, tendo
em conta que, no seu discurso, o Presidente da
República teria dito que os ruandeses não faziam
combate sem nenhuma troca. Mas isto não constitui a verdade, mesmo quem não esteja a estudar
ciências políticas ou relações internacionais deve
saber que, segundo a teoria pragmática, defendida
pelos filósofos Maquiavel e Hobbes, os Estados
agem como as pessoas, como agentes movidos
pelo interesse.
A pandemia da Covid-19 é também uma das
coisas que está a manchar esta governação, neste
caso, talvez, a responsabilidade deve estar dividida entre o governo e a sociedade de forma profunda, na medida em que os planos de contenção
desta pandemia pelo governo têm sido eficazes,
e por outro lado os moçambicanos, no seu todo,
que se têm deixado levar sem as devidas medidas
necessárias, o que faz com que estejamos numa
floresta sem líder. Nem por isso o governo deixa
de ser isento do papel de pensar em como resolver esta mera situação, que no passado, não menos
distante, fomos capazes de minimizar o número
tão volumoso.
Os moçambicanos não apenas estão cansados da pandemia, mas pela forma que o governo da Frelimo tem dirigido o país desde que
chegou ao poder, em 1975, e depois apropriou-se
de políticas marxistas e na década 80, concretamente 1987, adoptou o programa de reabilitação,
económica, cuja perspectiva era abandonar. Esta
situação da mudança de um sistema económico
para outro é que propiciou a criação do sistema
empresarial e do sector privado aliado a política,
com uma proximidade ao partido da Frelimo.
O presente ensaio tem a perspectiva de reconstituir, ou melhor, de propor como a política deve
ser feita no presente ano, ao benefício de todos
os moçambicanos, desde os que vivem nas povoações deste vasto Moçambique e que não percebem nada de política na forma mais profunda.
Moçambique tem sido criado como uma oligarquia, onde apenas se beneficiam as pessoas que
estão dentro do sistema do partido Frelimo.
A falta de consciência política na sociedade
política tem influenciado estupendamente na formação da consciência de novos partidos políticos, e algumas organizações da sociedade civil
não conseguem trazer como aspecto alternativo
para quebrar um sistema de partido dominante,
que tem fragilizado as pequenas forças políticas,
das mais novas e as antigas. Um outro problema
não menos importante é o facto de no próximo
ano haver eleições autárquicas, no presente ano
haverá de facto vários congressos, desde o 12º

congresso do partido Frelimo, em Setembro, na
província de Maputo, no município da Matola, e
do 1º congresso do partido Nova Democracia, e
já no pretérito ano o MDM realizou o seu 3º congresso na província de Sofala, na cidade da Beira.
Este cenário político demonstra de forma
clarividente a maneira que a política vai se desenhar, mas o desafio maior é que este período
possa trazer uma outra maneira de fazer política.
Estas formações políticas devem desempenhar
um papel de suma importância, cujo móbil é influenciar a mudança do curso das coisas.
Não se espera que seja um papel fácil para as
outras forças políticas e algumas organizações de
pressão com a dimensão da percepção de como
a nossa política pode funcionar. As pessoas, na
verdade, não estão preocupadas na mudança do
partido que está no poder, mas que as suas vidas
possam ser alteradas, através do melhoramento
das suas vidas.
Apesar dos moçambicanos concordarem que
as coisas devem mudar, portanto não dos mecanismos que as pessoas devem usar para alterar
o paradigma vigente em termos práticos, talvez
estejam à espera de uma profecia mosaica. Um
dos grandes problemas que o país tem registado
nos últimos anos está associado ao facto das pessoas esperarem por Messias, tanto na política,
cultura, música, entre outras coisas que demonstram fragilidade de um grupo de jovens sem nenhuma cultura, política, economia.
O país precisa de uma nova dinâmica e de novos desafios para que as coisas possam mudar.
Não pode haver dúvida que as coisas devem ser
alteradas na perspectiva da mudança de paradigma, de acordo com Kuhn e Popper, no seu
livro A Revolução Científica, onde as pessoas só
podem entrar numa comunidade científica com
base num critério muito lacunoso. Com isto eu
quero mostrar que se tu não estiveres inserido
numa sociedade dificilmente conseguirás te impor a certas políticas em Moçambique. É por
isso que no presente existe uma necessidade estupenda de, já nas próximas eleições, quebrar as
dinâmicas traçadas e começar a escrever novas
formas de vê-la melhorada.
Estou convencido que os moçambicanos podem ser agentes da mudança nas diversas áreas,
desde a área acadêmica, profissional, política,
religiosa, sem misturar-se de modo algum com
uma perspectiva corrupta, por entender que
o país tem melhores homens que apenas precisam de ser ousados para impor no seu país, até
porque este é o único lugar que deve mostrar o
seu livre arbítrio.

ÁFRICA

Presidente do Burkina Faso detido

O Presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian
Kabore, foi detido num acampamento militar esta
segunda-feira. O possível golpe de Estado acontece
numa altura em que os militares e a população se têm
manifestado contra o Presidente, por considerarem não
estar a conseguir conter o avanço dos jihadistas.
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ONU condena detenção de activista dos Abdelhamid Dbeibah pede
nova constituição antes das
direitos das mulheres no Sudão

A

missão das Nações Unidas no Sudão mostrou-se indignada com a detenção de Amira Ozman.
Por outro lado, activistas denunciam campanhas
de detenções de figuras da sociedade civil e pró-democracia desde o golpe militar ocorrido em Outubro de
2021, liderado pelo General Abdel Fattah al-Burhan.

A Missão Integrada de Assistência à Transição da ONU
no Sudão (UNITAMS) declarou estar indignada com a detenção da activista dos direitos
da mulher, Amira Ozman, na
noite de sábado, 22 de Janeiro,
numa mensagem publicada nas

suas redes sociais.
"A detenção e o padrão
de violência contra as activistas dos direitos das mulheres
ameaça seriamente reduzir a
sua participação política no Sudão, e apelamos à sua libertação", acrescentou o organismo

internacional.
Amira Ozman é presidente
da iniciativa "La Lqhr Alnsa"
(Não à Opressão das Mulheres), que também denunciou
nas suas redes sociais a prisão
da activista durante uma rusga das forças de segurança, à
meia-noite de sábado (22), na
sua casa, num subúrbio de Cartum.
"As tropas levaram-na para
um local desconhecido e aterrorizaram a sua família", acusa
a organização, avisando que,
como resultado de complicações de um acidente recente,
Ozman precisa de tomar medicação e de acompanhamento
médico contínuo.
A participação das mulheres nas instituições do poder
e no processo de transição democrática iniciado no Sudão
em 2019, após a queda do ditador Omar al-Bashir, tem sido,
juntamente com a dos jovens,
um dos compromissos dos
actores neste processo e uma
exigência recorrente da comunidade internacional.

eleições na Líbia

O
lei eleitoral.

primeiro-ministro interino da Líbia apelou à redacção de uma Constituição, antes das presidenciais e
parlamentares, que foram adiadas, em Dezembro,
devido a divergências entre lados opostos sobre a

"Precisamos, mais do que
nunca, de uma Constituição
que proteja o país e os seus
cidadãos, e que possa reger as
eleições", disse o primeiro-ministro interino da Líbia, Abdelhamid Dbeibah, num simpósio em Trípoli, sob o lema "A
Constituição Primeiro", com a
presença de vários notáveis do
oeste do país.
Os líbios "querem eleições
livres que respeitem a sua vontade, não o prolongamento da

crise com uma nova transição",
defendeu.
O país tinha duplas eleições - presidenciais e legislativas - marcadas para 24 de
Dezembro, há muito aguardadas como o culminar de um
processo de paz patrocinado
pela ONU, para retirar o país
de uma década de caos, desde a
queda do regime de Muammar
Khadafi, em 2011. O pleito
acabou sendo adiado depois da
dissolução do comité eleitoral.
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Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.
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Inhambane aumenta capacidade de
análise da COVID-19

O ministro da Saúde, Armindo Tiago, inaugurou hoje, em
Inhambane, o laboratório de Saúde Pública de Inhambane. O
laboratório com tecnologia e equipamento moderno confere
à província a capacidade diária para processar 400 amostras da
COVID-19 em tempo real, e fazer testes de biologia molecular
como carga viral, malária, tuberculose e outras doenças.

Influência política das mulheres ‘longe’ de ser alcançada

Mulheres em posições de tomada de decisão ignoram
interesses do género
Lealdade aos partidos acaba comprometendo afirmação da sua agenda

H

á cada vez mais mulheres a participarem
cívica e politicamente nos processos de tomada de decisão. O país ocupa o 19° lugar
no mundo em termos de representação feminina no parlamento, o que corresponde
a 42,2%. Todavia, em termos efectivos, os direitos e a influência política das mulheres nos processos de tomada de
decisão no país estão longe de serem alcançados.

Neila Sitoe
Embora haja cada vez mais
mulheres na política e em círculos de tomada de decisão, a
luta pela sua auto-afirmação e
de suas agendas ainda está longe de ser vencida. Muitas vezes,
as mulheres em posição de liderança ou em círculo de tomada
de decisão não têm tido espaço
para impor agendas e interesses comuns das mulheres, pois
acabam sendo obrigadas a defender os interesses de partidos
políticos.
Agnaldo Oficiano, sociólogo, destaca que para que as mulheres possam participar activamente nos círculos de tomada

É preciso
aumentar a
representação
das mulheres
na tomada
de decisões
de forma
consciente,
desde o nível
local, os comités
de gestão
de recursos
naturais,
conselhos
consultivos,
assembleias
municipais até o
nível nacional.
de decisão precisam ter consciência do que é participar, pois
o que não acontece com muitas
delas é que acabam defendendo

interesses próprios e dos partidos a que representam, mas de
forma inconsciente.
“Não basta as mulheres
estarem representadas por números. É imperativo que as mulheres nas posições de decisão
estejam motivadas e tenham
conhecimentos adequados para
promover os interesses dos
diferentes grupos de mulheres e da sociedade em geral”,
afirmou.
Por seu turno, Agostinho
Bento, gestor de advocacia e
empoderamento juvenil na Actionaid Moçambique, defende
que a consciência cidadã não
está muito presente nas mulheres e raparigas, porque falta-lhes o conhecimento sobre os
seus direitos e deveres e sobre
seu papel como agentes de mudança no seu contexto social e
político.
“É preciso aumentar a representação das mulheres na
tomada de decisões de forma
consciente, desde o nível local,
os comités de gestão de recursos naturais, conselhos consultivos, assembleias municipais
até o nível nacional”, destacou.
Bento acrescentou que a
limitada participação das mulheres tem como causas os
factores históricos, tradicionais
e culturais. Quando analisada
com base nos instrumentos
legais como a Constituição da
República de Moçambique e
demais leis existentes no país,
não há nenhuma reclamação a
ser feita, mas não é o que espelha a realidade.
“As mulheres que participam nos espaços de tomada de
decisão, actualmente, estão fortemente leais ao partido no poder, que tem dominado muito a
esfera política, social e econó-

mica desde a independência de
Moçambique. A forte demanda
de lealdade para com o partido
determina todas as decisões políticas e económicas tomadas”,
sublinha.
Foi para reverter este cenário que as organizações da

sociedade civil que militam
em prol dos direitos humanos,
igualdade e equidade de género
e outras acções, como é o caso
da Actionaid Moçambique, vem
desde 2012 realizando formações cujo objectivo é empoderar as mulheres que vivem em

situações de extrema pobreza,
algumas com acesso à educação
e outras não, das zonas rurais
e urbanas com conhecimento
para que possam participar dos
espaços de tomada de decisão,
com vista a reivindicarem os
seus direitos.

“Sempre militarei em prol dos direitos humanos”

Mirna Chitsungo, jornalista
e activista social, é uma jovem
que se destaca na luta contra as
desigualdades. Inconformada
com várias situações que via as
mulheres a serem sujeitadas, decidiu singrar na luta em prol do
bem-estar da mulher e da sociedade em geral.
“Comecei a me interessar
pelos assuntos políticos desde o
tempo em que estava a me for-

mar em jornalismo e um tempo depois trabalhei no Fórum
Nacional das Rádios Comunitárias, onde difundia informação
de interesse das comunidades
sobre direitos humanos, participação política, processos eleitorais, entre outras temáticas.
Quando chegasse o tempo das
eleições, sejam autárquicas ou
gerais, eu entrava em contacto com as rádios comunitárias

para que enviassem as evidências dos resultados e assim pudesse produzir o comunicado
de imprensa”, relata.
Chitsungo diz que sempre
militará em prol dos direitos
humanos, e como não se pode
militar em prol dos direitos
humanos sem mexer com a
política também lutará pela
democracia.
“Actualmente, exerço a função de consultora de comunicação na Actionaid, no programa de governação que tem
por objectivo fazer com que os
cidadãos participem dos processos de diálogos de tomada
de decisão, mas com destaque
para a participação feminina, e
faço parte do Observatório das
Mulheres (mecanismo de defesa dos direitos humanos das
mulheres) de forma individual,
como activista, e também de
forma profissional, como Actionaid, mas sempre militarei
pelos direitos humanos”, relata
seu percurso.

PUBLICIDADE
25 DE JANEIRO DE 2022

21

22

DESPORTO
25 DE JANEIRO DE 2022

Reinildo troca Lille pelo Atlético de Madrid
Reinildo será, nas próximas horas, apresentado como
reforço do Atlético de Madrid. O lateral moçambicano
chega à La Liga com o aval do treinador dos "Colchoneros", Diego Simeone. O Atlético será o quinto clube de
Mandava na Europa, uma vez que já representou Benfica "B", Belenenses SAD, Sporting da Covilhã e Fafe.

Proposta de naturalização de jogadores europeus para os Mambas
divide amantes do futebol

A

Federação Moçambicana de Futebol (FMF) apresentou, à Secretaria do Estado
de Desporto, uma lista de oito jogadores que actuam no futebol do velho continente para reforçar a selecção nacional de futebol, vulgarmente conhecida por
Mambas, que desde 2010 não consegue se qualificar para o Campeonato Africano das Nações (CAN). A ideia do elenco chefiado por Feizal Sidat dividiu opiniões no seio
dos amantes do desporto rei em Moçambique.

Duarte Sitoe

Um golo de Dário Monteiro afastou a Tunísia do primeiro Mundial que foi disputado no continente africano
e apurou Moçambique para o
Campeonato Africano realiza-

Com vista
a mudar o
histórico do
combinado
nacional, a
Federação
Moçambicana
de Futebol
pretende
naturalizar
oito jogadores
que actuam
na Europa
para aumentar
o leque das
opções de
Chiquinho
Conde.
do em Angola no longínquo
ano de 2010. Volvidos 12 anos

da última aparição, os Mambas
não conseguem retornar no
convívio dos grandes do futebol africano.
Com vista a mudar o histórico do combinado nacional,
a Federação Moçambicana de
Futebol pretende naturalizar
oito jogadores que actuam na
Europa para aumentar o leque das opções de Chiquinho
Conde.
Trata-se de Jonny Muiomo,
que representa o FSV Optik Rathenow da quarta Liga
da Alemanha; Filipe Chaby,
Nacional da Madeira - II Liga
de Portugal; Pité Trábulo, FC
Arouca - I Liga de Portugal;
Arsénio Nunes, FC Arouca
- I Liga de Portugal; Ricardo
Martins Guimarães, Chaves
- Liga Pro de Portugal; Gion
Chande, Vaduz – II Liga Suiça, Kimbyze Januário, Optik
Rathenow - IV Liga da Alemanha e Pepo Santos, FC Alverca
- Série D do Campeonato de
Portugal.
A ideia da instituição que
chancela o futebol na pérola
do índico, que ainda aguarda
pelo aval da SED, agradou aos
adeptos que consideram que
a chegada de jogadores formados na Europa, ainda que
grande parte a actuar em cam-

peonatos da segunda a quarta
divisão, com excepção Pité e
o Arsênio (I Liga Portuguesa),
vão trazer uma nova mentalidade nos Mambas.
“São jogadores com ligações a Moçambique e mostraram disponibilidade para
vestir e defender as cores
nacionais. São bem-vindos.
Está de parabéns a Federação
Moçambicana de Futebol por
esta iniciativa, uma vez que a
selecção nacional é que vai
sair a ganhar. São jogadores
que vão acrescentar qualidade nos Mambas. Conheço o
Pité e o Arsênio, que actuam
no Arouca. Quem acompa-

nha o futebol português sabe
que são atletas que dispensam
qualquer tipo de apresentação.
Espero que o Governo dê luz
verde à FMF para naturalizar
esses jogadores”, disse Hassan
Fenias.
Para Antônio Augusto, a
chegada de novos jogadores
pode trazer profissionalismo
nos Mambas. Augusto falou
do episódio ocorrido no estágio da selecção para justificar a
pertinência da chegada de novos jogadores para reforçar o
combinado nacional.
“Dentro de portas, o nosso futebol precisa de uma reforma profunda. Temos que
apostar seriamente na formação e esse é trabalho dos clubes. Fiquei feliz com a ideia de
naturalizar jogadores para reforçarem os Mambas. Pelo que
vi, são atletas que evoluem em
países que levam o futebol a
sério. Nigéria, Costa do Marfim e Gana têm naturalizado
jogadores para representar a
selecção, não vejo nenhum
problema em Moçambique seguir o mesmo caminho”.
“A chegada de novos jogadores vai trazer profissionalismo nos Mambas. Não se justifica um jogador sair da Europa
para vir cometer indisciplina
no estágio da selecção. Precisamos de dar um novo rumo
ao nosso futebol e esses jogadores podem contribuir para o
alcance deste objectivo”.
Uma onda de discórdia
Se por um lado a ideia de
naturalizar jogadores para reforçar os Mambas agradou

alguns moçambicanos, por
outro, há moçambicanos que
consideram que, no presente,
o país tem muitos jogadores
talentosos, discordando, desta forma, da ideia lançada por
Feizal Sidat e companhia.
De acordo com Ananias
Munguambe, a Federação Moçambicana de Futebol devia se
preocupar em aumentar equipas no Campeonato Nacional
de Futebol, em vez de procurar jogadores para reforçar os
Mambas.
“No passado, a selecção
nacional conseguiu se qualificar para o CAN com o grosso
dos jogadores a actuarem no
Campeonato Nacional. Temos jogadores talentosos no
Moçambola, mas os mesmos
precisam de ser trabalhados.
A Federação devia se preocupar em aumentar o número
de equipas no Moçambola,
não acredito que a redução
das equipas possa aumentar a
competitividade e qualidade
do nosso futebol”.
Por sua vez, Atílio Cossa
mostrou-se contra a ideia de
trazer jogadores para reforçar
os Mambas, considerando que
os mesmos não vão mudar o
histórico do futebol nacional.
“Precisamos de operar
reformas no nosso futebol.
Os ditos reforços podem até
chegar, mas nada vai mudar
se continuarmos a pensar nos
resultados imediatos. A Black Bulls mostrou-nos, no ano
passado, o caminho que devemos seguir. Temos que apostar seriamente na formação,
em vez de procurar reforços”,
atirou.

CULTURA

Cronista Juma Aiuba eternizado
A Cidade de Nampula acolheu, na última quinta-feira,
o lançamento da obra literária do cronista Juma Aiuba,
perecido no ano passado. Intitulada Co ‘Licença, a obra
foi organizada pela Carta de Moçambique e pelo Centro
de Integridade Pública, e conta com mais 550 crónicas que
também foram publicadas nas redes sociais do falecido.
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Sandra Pizura:

Uma pintora da realidade concreta e de harmoniosa técnica

P

ara quem está habituado e escreve sobre vários
autores, sejam eles pintores, escritores ou poetas,
seja de que género de criação for, olhar com olhos
de ver os trabalhos de Sandra Pizura e sobre ele
produzir um texto analítico é um desafio e um prazer, não
obstante tê-lo feito já algumas vezes ao longo dos últimos
anos, quando referimos, a título de exemplo, o texto que escrevemos sobre o seu trabalho para a «Tropical Magazine»,
na Edição de Maio de 2010.
Afonso Almeida Brandão (Texto) Albino Mahumana (Fotos)

Pois é. Desde há vários anos
que vejo atentamente os belíssimos trabalhos desta artista de
eleição. Apercebo-me dum envolvimento emotivo gradual de
grande carga realista (recordo-me particularmente de Quadros
que executou nos anos 2007 e
de um despojamento figurativo
onde a organização e transformação dos objectos tratados remete para uma visão simultaneamente pessoal e abrangente, em
termos de organização realística
das coisas (por vezes até Simbólica e de tratamento Gestual na
forma). A predominância de um
vector feminino, dado através
de cores vibrantes, vai ser condicionado pelo espaço envolvente,
com cores ténues que se sobre-

do qual destacamos dois originais — são disso evidentes. De
grande sentido da Cor, onde policromatismo e monocromatismo convivem e coabitam, independentemente da presença (ou
ausência) das Obras pintadas em
Acrílico ou ainda em Aguarela,
técnica que também privilegia.
Estamos diante duma pintora que cria texturas tácteis e
visuais, dinâmicas, que reflectem
uma hipersensibilidade crítica,
relativamente aos materiais e aos
temas que selecciona e retrata,
amiúde, designadamente nos
Retratos que tem executado ao
longo desta última década. Nos
temas de Sandra Pizura tudo é
demarcado e definido por pinceladas ora suaves, ora vigoro-

vem-se juntos, tentando atingir
a perfeição. A transformação do
concreto leva a uma estilização
tópica dum significado que nos
faz pensar que estamos perante uma Obra de equivalências.

Tela ou no Platex manifesta a
inquietação presente na Artista
Sandra Pizura e a sua relação de
atracção/repulsão com o processo de estilização, quer nos
Monumentos que retrata, quer
nas Paisagens, no Casario, nas

Por sua vez,
Salimo Abdula,
um dos obreiros
da participação
de Moçambique
pela primeira
vez no Rally
Dakar, era
um homem
feliz por ter
materializado o
sonho de colocar
a bandeira
nacional nos
Jogos Olímpicos
do desporto
motorizado.
põem tanto harmoniosamente
como contrastivamente. Os seus
Quadros que realiza a Óleo — e

sas, de cores vivas. Os traços
sobrepõem-se, por vezes, entrecruzam-se, estruturam-se, mo-

Isto é, cada percepção interior
corresponde a um objecto estilizado, que ao ser espremido na

Figuras ou mesmo em alguns
Símbolos, quer de um Recanto,
quer de uma simples Rua.

Assim, temos a Beleza fugaz
da inquietação transmitida em
alguns dos seus trabalhos que se
transformam, depois, em presença continuada. O que pinta
não é mais apagado…
Um discurso pictórico de
envolvimento recíproco da Pintura com as suas Obras é constante nos trabalhos de Sandra
Pizura. Desde a Composição
que parte de pressupostos tão
clássicos como os seus Óleos e
Aguarelas, chegando ao jogo de
uma textura participativa com a
Cartolina até à forma, passando
pela Temática e pela Cor, tudo
se reúne numa metamorfose
perfeita que procura objectos,
sensações, espaços para existir
em Arte, através dos motivos
que fixa para Futura Memória.
O percurso artístico de Sandra Pizura é muito rico. A sua
última exposição decorreu na
Galeria de Arte do BCI, tendo
obtido absoluto êxito. A Artista
nasceu em Maputo, onde vive e
mantém um Ateliê, além de estar ligada à área do design gráfico. Autodidata de formação,
sempre foi uma pintora de feição Realista e também Gestual.
Estamos diante de uma Pintora
de Mérito, em suma, e de qualidade inquestionável, que importa conhecer melhor, divulgar
e promover junto do Grande
Público, em geral, e ainda dos
«Marchands» e Coleccionadores,
em particular.

E
60 Meticais

IDÊNCIAS
ÚLTIMA HORA

Agora rapta-se até pobres

SERNIC detém raptora de menores na Cidade da Beira
Investigações levaram dois meses

O

Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC) ao nível da província de Sofala, continua empenhado no combate ao crime organizado naquele ponto do país. Na última semana, o
SERNIC deteve uma cidadã de 40 anos de idade,
por envolvimento no sequestro de dois menores, de três e sete
anos, ocorrido em Novembro do ano passado.

Jossias Sixpence – Beira
Em 2021, o crime organizado
voltou a exibir a sua musculatura
e a Polícia da República de Moçambique, mais uma vez, voltou
a não mostrar argumentos para
travar a onda de raptos nas principais cidades do país. Na Cidade
da Beira, província de Sofala, nos
últimos meses, o SERNIC tem
apertado o cerco ao crime organizado, com destaque para os
raptos.
Depois de ter abortado uma
tentativa de rapto de um empresário de origem indiana em
Dezembro último, o Serviço
Nacional de Investigação deteve, há dias, uma mulher que,
em Novembro do ano passado,
terá supostamente raptado duas
crianças, de três e sete anos, na
cidade da Beira.
“Temos esta cidadã acusada
de crime de rapto de duas menores, que em 13 de Novembro do
ano passado teria se deslocado à
escola primária Amílcar Cabral
e interpelou um menor de sete
anos de idade com alegações de
que conhecia a casa dos seus pais.
Alegou que era lá onde consumia
bebidas alcoólicas, porque a mãe

da menor vendia aquele tipo de
produtos. Depois levou-o para
algures do distrito de Dondo,
no posto administrativo de Mafambisse, e começou a efectuar
chamadas aos seus encarregados
exigindo dinheiro”, disse Alfeu
Sitoe, porta-voz do SERNIC em
Sofala.
Segundo Alfeu Sitoe, a indiciada usou o número registado
em nome da sua afilhada para
exigir resgate aos pais dos menores. “Esta senhora usou uma
astúcia, levou este número que
usava para ligar e registou em
nome da sua afilhada, tudo para
tentar obstruir alguns sinais nas
investigações”, declarou Sitoe.
Em relação ao segundo caso,
referente ao rapto de um menor
de três anos, no dia 04 de Dezembro, o SERNIC revela que
o resgate estava a ser negociado
em 25 mil.
“A criança estava a brincar
com os seus irmãos. Aproveitando-se da distracção da mãe, a
raptora deu um valor ao menor
para comprar algo num local
distante, que era para conseguir
levá-la para o mesmo local de

sempre, e exigiu o valor de resgate, que foram de 25 mil meticais aos progenitores”, revelou o
SERNIC, destacando que já foi
aberto um auto contra a suposta
raptora e já entregue ao tribunal
para a sua legalização e posterior
julgamento.
Já a ver o sol aos quadradinhos, a indiciada confessou o seu
envolvimento no negócio dos

raptos e mostrou-se arrependida.
“Estou muito arrependida, não
sei porque fiz isto. Eu só queria
dinheiro”, disse.
O drama da família
Por sua vez, Antônio Joaquim Chigovola, pai de umas das
crianças sequestradas, contou
que viveu momentos de tensão

com o desaparecimento do filho.
Chigovola revelou que teve que
pagar 20 mil meticais para que o
filho fosse restituído à liberdade.
“Apercebendo-se de que a
criança não voltava a casa, começamos a ligar para os nossos
familiares e procuramos nas esquadras, mas não encontramos
nada. Depois de três dias recebemos a mensagem da senhora
que sequestrou o nosso filho
pedindo 60 mil meticais de resgate. Ela ameaçou matar o meu
filho se não pagasse o valor que
ela queria. Conseguimos resgatar a criança depois de termos
enviado 20 mil meticais para a
senhora.
No ano passado foram registados 14 raptos e, segundo o
Presidente da República, apenas
seis foram esclarecidos, tendo
sido detidas 18 pessoas. Entretanto, os mandantes continuam
sem rosto, mesmo sendo figuras
que dispensam qualquer tipo de
apresentações nos altos quadros
do Ministério do Interior.
Devido ao clima de insegurança que se vive no país, muitos empresários de ascendência
asiática decidiram abandonar a
Pérola do Índico. Para recuperar
terreno na luta contra o crime
organizado e tranquilizar os empresários, o Governo criou uma
unidade anti-raptos e anti-terrorismo, cuja criação se enquadra
no processo de reestruturação
das Forças de Defesa e Segurança (FDS).
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