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Luca Bussoti 
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no Brasil deixa 
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que ele irá ganhar 
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e clarifica entre 
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continua sendo 
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Eleições no Brasil: Bolsonaro 
não era um meteorito 

ANÁLISE

As eleições brasileiras de 2018 
tinham deixado uma impressão 
errada em alguns observadores 
nacionais e internacionais: dian-
te da corrupção do PT (Partido 
dos Trabalhadores), do impea-
chment contra Dilma Rousseff 
em 2016, dos processos contra 
Lula – absolvido, até hoje, em 
26 deles – a sensação que muitos 
tinham era de que a esquerda 
brasileira estivesse a passar por 
um período de crise, que poderia 
ser ultrapassado com o “retorno 
à normalidade”. Este retorno 
consistiria na reabilitação judi-
ciária de Lula, na recomposição 
de uma frente vasta de centro-

-esquerda, muito além, portan-
to, do PT, e no juízo negativo da 
maioria dos eleitores brasileiros 
relativamente à governação de 
Bolsonaro.
Esta leitura foi em larga medi-

da desmentida pelos resultados 
eleitorais do domingo passado: 
com efeito, se é verdade que 
Lula lidera com pouco mais de 
48% dos votos, contra cerca de 
43% de Bolsonaro, tornando ne-
cessária uma segunda volta a 30 
de Outubro, também é inegável 
que o actual presidente veio para 
ficar. O que não significa que ele 
irá ganhar as presidenciais (Lula 
continua sendo favorito), mas 

que a coligação política que ele 
representa e que, nestes anos, 
conseguiu montar, dentro e fora 
do Congresso (composto pela 
Câmara e pelo Senado) tem raí-
zes importantes em vários can-
tos do país.
Só para dar uma ideia mais 

clara, vale a pena aqui destacar 
que os dois candidatos mais vo-
tados perfazem cerca de 90% 
dos votos válidos expressos pelos 
brasileiros, deixando migalhas a 
todos os outros. Em segundo lu-
gar, Bolsonaro e seu eleitorado 
estão fortes em pontos nevrál-
gicos do país, ou seja, no Sul e 
no Sul-este. Em quase todos os 
Estados – que também iam ao 
voto, renovando os governado-
res e os respectivos parlamentos 
– fora do Nordeste, o bolsona-
rismo ganhou na primeira vol-
ta. Foi assim no Estado do Rio 
de Janeiro, Mato Grosso, Ama-
zonas, em parte Minas Gerais, 
Distrito Federal onde fica a ca-
pital Brasília, Goiás, ao passo 
que em São Paulo haverá uma 
segunda volta com o candidato 
do PT, Haddad, que tinha dis-
putado o cargo de presidente 
da república com Bolsonaro em 
2018. Em terceiro lugar, e con-
sequentemente, a direita mo-
derada quase que não existe. 
Bolsonaro fez com que partidos 
históricos como o PSDB – que 
sempre dominou a vida política 
em áreas fulcrais, como em São 
Paulo – desaparecessem ou qua-
se do mapa, englobando as ten-
dências contrárias à esquerda na 

Por: Luca Bussotti
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ANÁLISE

órbita de uma direita popular 
e populista, além de ancorada 
ainda ao voto de militares, mui-
tos funcionários públicos (ver 
resultado no Distrito Federal), 
fazendeiros e grandes empresá-
rios e uma parte consistente dos 
evangélicos. A própria composi-
ção do Congresso fala em favor 
do Bolsonaro e do seu partido, 
o PL (Partido Liberal), princi-
palmente na Câmara, o que tor-
nará complicada uma eventual 
governação de Lula e dos seus 
aliados.
A segunda volta será uma parti-

da em parte nova. O que parece 
favorecer Lula são três factores 
que poderão se revelar decisi-
vos: acima de tudo, o abstencio-
nismo. Nesta primeira volta ele 
foi de cerca de 20%, um dado 
relativamente elevado num país 
em que o voto é um direito, mas 
também um dever. E ele impac-
ta mais nas camadas populares, 
onde Lula recolhe cerca do do-
bro de votos de Bolsonaro. Se 
na segunda volta Lula consegui-

rá persuadir este eleitorado que 
seu voto é importante para o fu-
turo do Brasil, ele terá dado um 
passo decisivo rumo à vitória. 
O segundo factor que poderá 
encaminhar a contenda eleito-
ral em favor do Lula é a políti-
ca das alianças. Dificilmente os 
dois únicos candidatos fora dos 
dois principais que tiveram uma 
certa expressividade eleitoral 
(Simone Tebet, do MDB, e Ciro 
Gomes, do PDT) farão uma de-
claração de voto em favor de 
Bolsonaro. Na pior das hipóte-
ses irão se abster de qualquer 
pronunciamento, caso contrário 
darão indicação de voto em fa-
vor de Lula. Finalmente, o voto 
das mulheres: favorável ao Lula 
já na primeira volta, ele poderá 
ser ainda mais decisivo na se-
gunda. Do lado do Bolsonaro 
estão dois factores: o primeiro é 
a mobilização do seu eleitorado. 
Pouco interessa se esta mobili-
zação foi fruto do ódio contra 
o PT e o ex-presidente Lula, o 
que interessa é que ela foi sig-

nificativa e provavelmente vai-
-se repetir no próximo dia 30 
de Outubro. Outro elemento é 
que Bolsonaro continua na go-
vernação. Nestas três semanas 
de campanha eleitoral ele po-
derá accionar medidas populis-
tas favoráveis sobretudo para as 
classes mais desfavorecidas, ou 
mandar reduzir ainda mais o 
custo do combustível, procuran-
do aliciar o eleitorado com me-
didas ad hoc da última hora que 
poderão ter um peso no voto da 
segunda volta.
Lula continua sendo o favorito, 

inclusivamente por ter consegui-
do cerca de 5% dos votos a mais 
do que Bolsonaro. Entretanto, a 
partida está em aberto e que é 
esperável é de ouvir dos candi-
datos algo a mais com relação a 
programas, projectos e políticas 
para o futuro do Brasil, cujo po-
sicionamento internacional terá 
um impacto provavelmente sig-
nificativo mesmo a respeito do 
continente africano, e de Mo-
çambique em particular. 
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Lenny Queco

A criminalidade tende a 
aumentar em Moçambique, 
mas a cada semestre de cada 
ano acompanhamos gradua-
ções na escola prática de Ma-
talane de milhares de oficiais 
de protecção. Mas a pergun-
ta que não quer calar é, para 
onde são alocados estes agen-
tes pois a cada dia acompa-
nhamos histórias de violações 
ou de roubo nas paragens e 
esses não estão lá para fazer 
aquele que é o seu dever. Que 
é proteger a população.

Marília António

A falta de transparência no Mi-
nistério educação compromete a 
educação dos nossos filhos, pois a 
cada dia acompanhamos depoi-
mentos de alguns técnicos/ pro-

fessores criticando a falta de ma-
terial para poderem leccionar os 
nossos filhos, as nossas crianças, 
essas que são o futuro da nossa 
nação, o mais grave nesses depoi-
mentos é o facto de estarmos pró-
ximos do fim do ano lectivo e al-
gumas instituições/escolas ainda 
leccionam sem os manuais, e para 
nós como encarregados de isso 
deixa-nos com várias questões: 
Sobre a qualidade da educação, o 
comprometimento do ministério 
da educação com o desenvolvi-
mento da educação e dos futuros 
cidadãos. Socorro chega de bola-
das no ministério da educação.

Júlio Ruco

As universidades hoje em dia estão 
mais preocupadas em facturar ao invés 
de formar jovens sensatos e com capa-
cidade criativa, crítica e acima de tudo 
jovens patriotas e com espírito culturista. 
Das poucas vezes que me fiz presente nos 
corredores de algumas universidades, as 
conversas predominantes lá estavam re-
lacionadas a Mark X , iPhone13, 14, em 
quem mais consumiu álcool durante o 
final de semana. Estão todos dopados de 
mediatismos, mediocridades, o alto nível 
de competitividade por coisas fúteis. E 
como consequência estamos sendo co-
lonizados pelos que estão no poder, altos 
níveis de infecções pelo HIV e as estra-
das banhadas de sangue de jovens que 

seriam capazes de fazer algo pelo país 
sobre os ideias de Machel. É momento 
de mudança, mas a mudança deve come-
çar da base, as nossas escolas voltarem a 
ser escolas/ Universidades e pararem de 
olhar para os estudantes como uma mer-
cadoria que precisa ser despachada para 
dar espaço a outra.

Mateus Massango

Com a banalização da educa-
ção pelo governo, nos últimos 
tempos tem crescido o número 
de institutos de ensino médio 
em todas as esquinas do país, al-
gumas dessas esquinas que antes 
até eram prostíbulos ou bares. E 
as instituições responsáveis pelo 
licenciamento destas instituições 
de ensino passam as licenças fa-
cilmente porque não são os seus 
filhos a frequentarem ou que 
irão adquirir aqueles diplomas 
que algumas instituições reno-
madas não aprovam no momen-
to de os admitir para o mercado 
do trabalho.

GRITO DO CIDADÃO “Socorro chega de boladas no ministério da educação”

O custo de vida em Moçambique 
tem se tornado cada vez insuportá-
vel. Os preços dos produtos da pri-
meira necessidade são muito eleva-
dos mesmo os poucos produzidos no 
país ou por outras, de produção local 

também tendem a ser altos. Aliás, a 
maioria dos produtos importados são 
mais acessíveis que os da produção 
local. Este fenômeno é estimulado 
por causa da dependência externa 
quer na aquisição da matéria prima 

como na aquisição do equipamento 
de trabalho. Em Moçambique temos, 
por exemplo, açucareiras. Era supos-
to que o açúcar fosse muito acessível 
ao bolso do cidadão nacional, porém, 
este produto é cada vez caro. Isto é 
resultado da dependência externa 
que está a níveis muito acentuados. 

Para minimizar este problema e 
dar fôlego ao povo moçambicano, na 
minha governação irei definir a agri-
cultura e a formação técnica como 
principais pilares.

Com a agricultura mecanizada va-
mos desenvolver várias indústrias que 
vão desde a produção de comida, ves-
tuário, construção, automóvel, medi-
camentos entre outros. Para que esta 
agricultura seja efectiva e eficiente 
irei aprimorar a formação técnica de 
modo a catapultar a tecnologia. 

A agricultura e a tecnologia têm 
uma relação de interdependência, 
isto é, cada uma completa a outra. É 

nesse sentido que irei aplicar muito 
investimento no sector da formação 
técnica e no sector agrário aprovei-
tando a vasta este extensão territorial 
que Moçambique possui. Como é 
sabido, a maior percentagem da ex-
tensão do solo moçambicano é preen-
chida por mata. Mata essa que é vio-
lentada pelo tráfico ilegal da madeira 
para alimentar a indústria estrangei-
ra.

A agricultura necessita de recursos 
hídricos e, os nossos rios são periódi-
cos. Para minimizar esta dependência 
periódica dos rios moçambicanos, se-
rão construídos represas que irão re-
ter as águas das chuvas e cheias que 
ciclicamente destroem as pequenas 
machambas, pontes, estradas, casas e 
escolas. Estas represas vão irrigar os 
campos em períodos não chuvosos e 
tornar a agricultura contínua propor-
cionando continuamente os produtos 
de primeira necessidade.

Hermenegildo Mondlane

“Agricultura e a formação técnica como 
principais pilares”
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Comemora-se esta semana 
o dia da paz, este dia consti-
tui um feriado nacional em 
Moçambique, sinal da eleva-
da importância atribuída a tal 
acontecimento e não seria dife-
rente em qualquer outra parte 
do mundo porque a paz é um 
determinante sensível e inca-
paz de passar despercebido, 
pese embora passe, mas passa 
apenas em solos em que não se 
conhece o seu antónimo, a sua 
ausência, neste lugares dão-se 
até ao luxo de ignora-la tanto 
que nem existe nesses solos um 
único dia dedicado a paz, o que 
só acontece quando nunca se 
viu um adeus desta.
Mais do que se conhecer, nes-

tes lugares este significante tem 
mais peso pelo seu significado, 
ou seja, a indiferença em rela-
ção a existência de um dia re-
ferente a paz transmite clara-
mente o quão se vive em paz 
no tal lugar, ou melhor, o signi-
ficado é maior que o significan-
te. Isto é um paradoxo dos mais 
contraditórios, indivíduos que 
de paz terminam em meros fo-
nemas são os que a dedicaram 

até um dia especial enquanto 
que, os que a vivem totalmen-
te lhes serve apenas como mais 
um vocábulo no linguajar diá-
rio do seu pacífico mundo, isto 
é, a paz não passa de uma ex-
pressão linguística neste local 
que na verdade é revestido de 
guerras, aliás a paz ultrapassa 
demasiadamente a categoria 
linguística neste país, chegan-
do a merecer um feriado. Esses 
aspectos todos, essa tinta toda 
para rabiscar tão curta pala-
vra, é infelizmente sinal ine-
quívoco de que tal palavra não 
tem significado no tal território 
pois, só se pode apelar tanto a 
paz quando de facto tal vida é 
caracterizada de guerra, esse 
abuso tremendo a esse signifi-
cante (paz), denuncia a sua ine-
xistência.
Porém, quando se atinge ní-

veis de dedicatória de um fe-
riado, a ausência da paz foi de 
tal maneira que, a sua chegada 
pressupõe tamanho registo, lu-
gares comuns em que isto por 
ventura tenha acontecido, o dia 
da paz é nos tempos actuais um 
momento sustive, altamente 

festivo de lembranças para es-
quecer mas sempre impossível 
não lembrar e com considerá-
vel alegria, animação, até como 
pontos verdadeiramente altos 
de uma determinada história. 
Portanto, a paz, esta curta ex-
pressão, é para o mundo nor-
mal, do qual não fazemos parte, 
um significante tão útil quanto 
granjeado de significado.
Agora, nesta linda pátria 

amarga, sabe-se e se conhece 
tão bem a utilidade desse mi-
núsculo significante de tanto 
que se desconhece seu signifi-
cado, pois é, a paz em Moçam-
bique é um evento cultural que 
coincide com as baboseiras de 
entretenimento de quem dá 
boas vindas a entrada de um 
simples verão, até a natureza 
desmentiu a possibilidade de 
existência de qualquer gota de 
paz neste solo, os homens des-
ta terra estão vencidas por su-
cessivas guerras que clarificam 
que a paz aqui é só expressão 
para campanhas e discursos go-
vernamentais a 04 de chissano 
do século passado e que se re-
percute até este século. 

Paz (em Moçambique): Um significante 
útil sem significado 
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Um País entregue ao guardião

Por: Elísio Macamo

Ainda na ressaca do XII Congresso da 
Frelimo, impõe-se levantar uma questão 
central à viabilidade dum sistema político 
baseado na legitimidade popular do po-
der. Trata-se da questão de saber quem vai 
guardar o guardião. Até existe uma expres-
são em latim que exprime isto: Quis custodiet 
ipsos custodes? O poder político é traiçoei-
ro. Quem o detém exerce-o sempre com a 
sensação de que ele não é suficiente. Por 
isso, a tendência natural é de o procurar 
aumentar na vã crença de que com mais 
poder, mais seria alcançado. Governar é 
questão de qualidade, não de quantidade. 
Não é a quantidade de poder que se tem 
que determina o sucesso da governação. É 
a sua qualidade.

Até há algumas décadas, o apetite por 
mais um bocadinho de poder satisfazia-se 
com a sua usurpação em nome de qual-
quer coisa: socialismo, ordem ou o bem do 
povo. A consequência disso não era neces-
sariamente o alcance de qualquer desses 
objectivos, mas sim a necessidade de au-
mentar ainda mais o poder, algo que se fa-
zia através da repressão. Hoje em dia, esse 
tipo de poder bruto encontra pouco espaço 
(com as “honrosas” excepções da Coreia 
do Norte, Cuba e China). A vontade de ter 
mais poder (para fazer mais...) satisfaz-se 
através da perversão da democracia. 

Vemos isso nos EUA com Donald Trump, 
na Rússia com Putin, no Ruanda com Ka-
game, no Brasil com Bolsonaro, na Tur-
quia com Erdogan, India com Modi, etc. E 
em Moçambique com a Frelimo. Portanto, 
não é um problema cultural. É um proble-
ma duma cultura política autocrática que 
sorrateiramente tomou conta do imaginá-
rio político. O principal instrumento de 
perversão da democracia – portanto, ins-
trumento que mina a vontade popular e, 
por via disso, priva o poder de legitimidade 
– é justamente a insatisfação da necessida-
de de encontrar resposta à questão de sa-
ber quem vai guardar o guardião. A força 
dos governos ocidentais reside na sua ex-
posição à crítica. Dum modo geral, quanto 
menos contacto um líder tem com a crítica, 
mais alta é a probabilidade de ele cometer 
erros. Putin é neste momento o exemplo 
claro disso.

Assisti a um programa da STV – Noite 
Informativa – em que se fazia um rescaldo 
ao XII Congresso. O Presidente da Freli-

mo era tido como o grande vencedor que 
teria saído reforçado desse conclave por 
ter colocado pessoas próximas e, acima 
de tudo, ter conseguido evitar que hou-
vesse contestação aberta à sua liderança. 
Aliás, melhor prova disso foram os 100% e 
98.4% de votos que ele e o seu secretário-
-geral, respectivamente, lograram. Não é 
má leitura, mas peca por não ser enforma-
da pela preocupação de saber o que é bom 
para a Frelimo e para o País. Infelizmente, 
o que acontece na Frelimo importa, pois 
esta acaba sendo o espelho do País. O que 
a Frelimo é, é o que Moçambique, inevi-
tavelmente, também será, pelo menos por 
enquanto.

E o que é a Frelimo agora? É um parti-
do cujo projecto político se reduz à manu-
tenção do poder a todo o custo. Para esse 
efeito, ela recorre, infelizmente, à perver-
são da democracia, primeiro, dentro do 
próprio partido, e depois no País inteiro. 
No partido, faz-se esta perversão através 
da subtracção de quem lidera da interpe-
lação crítica. Isto tem várias formas. A me-
nos grave, mas grave mesmo assim, consis-
te numa polarização que faz de qualquer 
crítica uma ameaça à coesão interna que, 
por sua vez, abre as portas aos “inimigos”. 
A mais grave, na verdade gravíssima, por 
sua vez, manifesta-se através da promoção 
das qualidades super naturais do líder (e 
do partido). É gravíssima porque quando 
o líder ele próprio não tem consciência das 
suas limitações – ou da necessidade que 
tem da assessoria dos outros – o risco que 
o partido corre é de ser invadido pela pre-
potência, algo que ao invés de ser benéfica 
corrói o tecido político.

Um tecido político corroído é aquele em 
que quem detém o poder o faz cada vez 
mais através da criminalização do Estado 
(ao estilo da Máfia). Os raptos, a guerra 
em Cabo Delgado, as eliminações extra-
-judiciais (por exemplo, de Nyongo), as 
ameaças físicas a quem critica, a fraude 
descarada (mesmo no interior do próprio 
partido – 100%...), etc. não são manifes-
tações de problemas que o poder político 
não consegue resolver. São problemas que 
resultam da própria natureza do poder. O 
exercício do poder que se faz na base de 
conluios, chantagens, silêncios de conve-
niência e de celebração imbecil da infalibi-
lidade de quem governa proporciona terre-

no fértil para a falta de responsabilização, 
cultura da mediocridade e, acima de tudo, 
arbitrariedade. E para piorar as coisas, a 
existência desses problemas proporciona 
a quem exerce o poder autocrático razões 
para continuar a subtrair o seu poder da 
interpelação crítica. Os problemas que o 
País tem são o reflexo da natureza actual 
da Frelimo. Outra maneira de dizer isto é 
que a Frelimo se tornou parte do proble-
ma, não da solução.

Nesta ordem de ideias, ninguém saíu 
fortalecido do XII Congresso da Frelimo. 
Nenhuma ala, nenhum indivíduo, nada. A 
Frelimo e Moçambique saíram enfraque-
cidos porque estão entregues a um câncro 
que os corrói de dentro. O mecanismo é 
viral. A grande preocupação dum vírus é 
reproduzir-se. Para o efeito, insinua-se nas 
células como algo bom (coesão, unidade 
nacional, unanimidade, combate ferrenho 
aos inimigos da pátria, etc.) e garante, des-
sa maneira, as condições da sua própria 
reprodução. O seguidismo, nepotismo, oli-
garquização do poder no interior do par-
tido, a agressividade contra quem sai da 
linha, etc. são o preço que o partido tem de 
pagar para alimentar o seu vício do poder.

Por isso, o grande tema deste Congresso 
devia ter sido o próprio partido. A gran-
de questão devia ter sido de saber que tipo 
de condições deviam ser criadas para se 
guardar o guardião. O partido que sabe 
guardar o seu guardião vai ter resposta à 
questão de saber como evitar que o poder 
se torne arbitrário. A simples existência 
duma pseudo-discussão sobre se haverá 
terceiro mandato ou não diz muito sobre a 
cultura política de quem nos governa. Há 
muito que o Presidente e o próprio deviam 
ter vindo a público dizer que não vão fazer 
nada disso. Ou se o fizerem, não será para 
beneficiar o actual inquilino da Ponta Ver-
melha, mas o próximo. 

Só que no estupor da unanimidade, a 
Frelimo preferiu investir na protecção do 
guardião e, dessa maneira, cimentar ainda 
mais a corrosão da democracia em Mo-
çambique. A autocracia, para usar uma 
imagem algo indecente, é como urinar nas 
próprias calças. No início há aquela sensa-
ção quente, mas depois vem o frio e o des-
conforto geral. O poder aparentemente ili-
mitado anima no início, mas depois quem 
o promove vira potencial vítima. 
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Frelimo pela primeira vez quebrou regra: 
"Ocidente" na Comissão Politica da Frelimo!...

Por: João Bruno de Morais

• APOIAR NÃO É MESMA COI-
SA QUE VIABILIZAR!...

...em época de "consolidação do poder", o 
partido é substituído pela organização do par-
tido; a organização do partido é substituído 
pelo Comitê Central; o Comité Central pelo 
Bureau Político e finalmente o Bureau Políti-
co por um ditador...- Leon Trostky

Concordamos com John Saul um 
"compagnon de router" da Frelimo 
que apoiou os camaradas quando 
era professor na Faculdade de Ciên-
cias Sociais da Universidade de Dar - 
es - Salaam nos finais dos anos 1960 
quando afirmou que a diferença entre 
a Frelimo e outras organizações políti-
cas que se intitulavam marxistas le-
ninistas, residia na prática.

De facto foi pela prática que os ca-
maradas conseguiram evitar a maioria 
dos aspectos negativos de todos os ti-
pos de marxismo leninismo. Também 
conseguiram distanciar-se do hiper-
centralismo do socialismo da Europa 
Oriental e das falhas do socialismo af-
ricano.

Podemos afirmar que a Frelimo des-
de   a purga de 1970 permitiu uma 
"ditadura unipessoal controlada" por 
questões de agenda colectiva mas que 
no momento apropriado "calçam os 
patins" aos seus presidentes. É uma 
cultura tipica da Frelimo adquirida 
durante a Luta de Liberação Nacional. 
Foi assim que a Frelimo notabilizou-se 
na Internacional Socialista devido a 
essa "inovação".

Também concordamos com os nos-
sos historiadores oficiais que têm dito 
a viva voz que a história do Estado 
moçambicano tem sido contada por 
acontecimentos chave.

Dentre esses acontecimentos desta-
cam-se os congressos. Na realidade os 
congressos que a Frelimo realiza de-

terminam os recuos e avanços do país.
Em todos os congressos sobretudo os 

que se realizaram depois dos Acordos 
de Roma não se preveniram determi-
nadas situações que poderiam muito 
bem ter sido evitadas. O contexto 
multipartidario direcionou a Frelimo 
por uma questão de "sobrevivência 
política" da extrema esquerda para 
o centro direita. Outrora partido de 
massas gradualmente foi se transfor-
mando desestruturalmente em partido 
de quadros. A aliança operária cam-
ponesa e o verbo útil dos intelectuais 
foram escondidos na gaveta. Quase 
todas as resoluções  desses congres-
sos findaram com inúmeras incerte-
zas quanto ao futuro. Soluções para 
combater os reais problemas do povo 
nunca foram postos como prioridade 
e debatidos. Os congressistas sempre 
foram "formatados" para viabilizar 
"projetos" das lideranças em troca de 
posições e interesses obscuros.

Entretanto a sobrevivência política 
obrigou a Frelimo a manter certas car-
acterísticas do marxismo leninismo 
como por exemplo, o culto da person-
alidade, o tal de "hoye para ali, hoye 
para acolá e as eleições direcionadas 
made in Joseph Staline que disse - "não 
importa como se vota e nem quem 
vota. O importante é quem conta os 
votos".

Por exemplo nessa operatividade de 
"hoye", lembremo-nos das palavras de 
Manuel Tomé, ex secretário geral da 
Frelimo proferidas em directo para a 
Tvm durante a sessão do Comitê Cen-
tral em 2010 - (...)...com Guebuza não 
há maneira. Guebuza hoye...(...)...

Palavras proferidas antes do X con-
gresso da Frelimo. Quando se ouve 
isso de um quadro como Manuel 
Tomé é sinal e sinônimo de "prepara-

ção de patins".
Sem muita supresa foi o que se viu 

relativamente a Guebuza apesar do 
mesmo ter cozido o Comité Central a 
sua maneira e moda no congresso de 
Pemba em 2012.

Pelo nosso olhar analítico verificá-
mos que o XII congresso dos cama-
radas produziu  "mudanças artísticas" 
consideráveis de tal modo que se de-
stacaram dois movimentos.

Um ruidoso com "hoye para aqui, 
hoye para ali com intenção pura de 
destruir os Fundamentos da Frelimo 
e outro movimento silencioso para es-
tancar esse ruído e transformar esses 
Fundamentos.

Os mais velhos ao contrário dos 
"miúdos" da Frelimo já identificaram 
esses dois movimentos devido a sua ex-
periência de "luta política".

Joaquim Chissano no apelo feito 
ao Presidente eleito da Frelimo afir-
mou que "deve-se produzir sempre a 
paz através de uma constante recon-
ciliação, no seio do partido e a todos 
os níveis. Devemos reconciliar-nos se 
quisermos combater o tribalismo, para 
podermos falar com os outros".

Salientar que o antigo Presidente 
da Frelimo testemunhou a queda 
de regimes totalitários como o da ex 
União Soviética, Romênia, República 
Democrática Alemã, etc...etc

Contudo, Chissano e seus camara-
das de trincheira -Marcelino dos San-
tos (falecido), Alberto Chipande, Ar-
mando Guebuza, Mariano Matsinha, 
Jorge Rebelo, Jacinto Veloso, Óscar 
Monteiro, Feliciano Gundana, Sérgio 
Vieira (falecido), Graça Machel, etc, 
etc...e outros históricos têm consciên-
cia de que esses regimes totalitários 

ANÁLISE

Continua na Pag 10
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Paco Planelles / Espanha

ONGD & FUNDAÇÀO S.O.S. 
CHILDREN / ESPANHA

• 30 anos ajudando crianças órfãs na 
África

S.O.S. Children celebra 30 anos de 
sua fundação pela mídia de Castellón 
(Espanha). Nasceu no início de uma 
fase crucial de conflitos étnicos e guer-
ras civis na Somália, Ruanda, Moçam-
bique,... e também por iniciativa de um 
destacado grupo de jornalistas da Im-
prensa, Rádio e TV locais, o Sr. Jesús 
Montesinos, diretor do jornal "Medi-
terráneo", Vicente Miralles Troncho, 
diretor-fundador de TV-Castellón e 
o abaixo assinado, então diretor de 
Castellón-Diario; assim como, para a 
"alma Mater" de tão nobre e apaixo-
nado projeto coletivo, o amigo faleci-
do, o Sr. Alfredo José Fenollosa Mateu.

Desde então e ininterruptamente, há 
30 anos que esta organização de so-
lidariedade com as crianças órfãs em 
África tem sido fiel ao seu lema:

• INDIFERENTE? NÃO!...Você é 
responsável.

Lema, que tem marcado o traba-
lho diário desta veterana ONGD & 
Fundação - autenticamente de Cas-
tellón, que agora presido, e que con-
tinua a ser a "senha" de toda a nossa 
actual equipa de cooperadores volun-
tários; bem como o povo e a Diocese 
de Segorbe-Castellón no seu trabalho 
de Cooperação Internacional e Ajuda 
Humanitária as crianças órfãs, doentes 
e indefesas em África (Somália, Ruan-
da, Moçambique ou Djibuti), quando 
surgem crises humanitárias devido a 
conflitos étnicos, guerras, fomes, secas 
ou cheias como as que ocorreram em 
2019 na cidade da Beira ou as últimas 
em 2000 no Chokwé, Chalucuane, 
Xai-Xai, oferecendo -à Cáritas Mo-
çambique, envios aéreos urgentes com 
material de Ajuda Humanitária neces-
sária - em cada caso, solicitado ao povo 

e à Diocese de Segorbe-Castellón pelo 
venerável e querido Cardeal Dos San-
tos (“Dom Alexandre”); bem como, in-
formação completa (gráfica e literária) 
das finalidades e destino dos referidos 
envios, na página web anterior da nos-
sa ONGD & Fundação 

• www.soschildrencastellon.org

Para lembrar, anunciamos com orgu-
lho apenas esses marcos importantes 
dos 30 anos de emocionante trabalho 
humanitário, caritativo-social e educa-
cional da S.O.S. CHildren em Moçam-
bique; terra que tanto amamos e onde 
nossa organização esteve envolvida 
com grande paixão e entusiasmo^10 
anos, na reconstruçâo da Missâo Sâo 
Roque de Matutuine com o único de-
sejo de levar paz, amor e bem-estar aos 
seus homens, suas mulheres coragem e 
o encanto de seus muitos, ... crianças: a 
maior riqueza daquele esquecido con-
tinente africano.

Hoje, à pergunta: O que estou pen-
sando?, acrescento e trago como pon-
tos de referência obrigatórios para os 
leitores de nossa página provisória no 
Facebook (“Francisco Javier Planel-
les Segarra”) e para os cooperadores 
voluntários e parceiros benfeitores, 
apenas quatro dos países africanos 
mencionados nos quais a ONGD & 
Fundación S.O.S. Children, vem rea-
lizando um verdadeiro e emocionante 
trabalho caritativo-social e educacio-
nal na África, através de novos orfana-
tos, escolas e centros de saúde S.O.S. 
(“Nhagarama” Kigali / Ruanda), “Sa-
rinley” em Bardera (Somália), Holl-
-Holl & Arta em Djibuti ou a da nossa 
muito querida Missâo Sâo Roque de 
Matutuine - propiedade da Arquidio-
cese de Maputo e que o novo Bispo, 
Dom Chimoio, -após a sua posse ofi-
cial da Arquidiócese em Março de 
2004, obrigou-nos a partir.

Há 30 anos, ou seja, em 1994, as 
primeiras páginas de toda a imprensa 
local, nacional e internacional capta-
ram a atenção de seus leitores ao ecoar 
a trágica realidade da África quando 
surgiram todos aqueles conflitos ét-
nicos armados e crises humanitárias 
causadas por guerras sangrentas. fra-
tricídios entre clãs; bem como, por se-
veras secas e fomes na Somália ou pelo 
dramático genocídio de Ruanda. Em 
outras palavras, aquele massacre de 
hutus e tutsis em que mais de 800.000 
ruandeses foram massacrados com cri-
mes horríveis em um ódio tribal insu-
perável.

Atrás - hoje, 30 anos também S.O.S. 
Children começaram a enviar -graças 
à ajuda do povo de Castellón e dos 
serviços aeroportuários das Nações 
Unidas em Mombassa (Quênia), vá-
rios contêineres de ajuda humanitária 
-com urgência, que foram acompa-
nhados pelos primeiros colaboradores 
voluntários de Castellón, o Sr. Alfredo 
José Fenollosa, Paco Planelles e Sonia 
Miralles, filha do nosso bom amigo e 
primeiro presidente desta organiza-
ção, Vicente Miralles Troncho (faleci-
do), aos quais se juntaram mais tarde 
outras novas expedições de jovens mé-
dicos e enfermeiras de Castellón para 
atender às necessidades dos centros de 
alimentação sob nossa responsabilida-
de S.O.S. de “Sarinley”, “Nhagara-
ma” “Holl & Arta” ou na Missão San 
Roque de Matutuine / Maputo (Mo-
çambique).

Se alguém for à biblioteca de jornais 
de nossa atual ONGD & Fundação 
para rever a ajuda prestada pelo povo 
de Castellón, suas empresas e a diocese 
segobriana-castellonensis do Episco-
pus, Mons. Cases-Deordal & Reig-Plá, 
quando explodiram -no trágico ano de 
1994, as chamadas crises humanitárias 
em África e também na República de 
Moçambique……
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não caíram porque se desvirtuaram e 
abandonaram as antigas e estabeleci-
das práticas de responsabilidade indi-
vidual e coletiva.

Esses regimes caíram mais pela sua 
incapacidade de adaptar-se as trans-
formações do que por terem sido mi-
nadas por elas.

É óbvio que a dinâmica natural de 
qualquer organização política é pro-
duzir sangue novo para sustentabili-
zar as estruturas. Porém isso não sig-
nifica adaptar-se as novas realidades 
destruindo as suas ferramentas políti-
cas principais.

O que está acontecendo actualmente 
é que esse movimento ruidoso está 
elaborando estratégias para romper 
com certas práticas como por exem-
plo, o Centralismo Democrático que 
assegurava disciplina, mobilidade e 
sustentabilidade política.

Os camaradas por causa da massiva 
entrada de infiltrados já não conseg-
uem gerir mecanismos estratégicos e 
administrativos que suportam a sus-
tentabilidade política da Frelimo. O 
dinheiro em detrimento do factor 
ideologico é que conta. Dinheiro que 
serve para comprar consciências com 
a finalidade de alçancar e manter o 
poder. Se no passado glorioso da Freli-
mo, o factor ideologico era "libertar o 
homem e a terra", hoje professa uma 
inédita ideologia trazida pelos infiltra-
dos - "a combinação entre a ideologia 
soberanista e corporativa. 

Infiltrados esses que gozam de su-
porte financeiro internacional e tem 
um objectivo bem definido - produzir 
a queda da Frelimo a médio e longo 

prazo.
A roda não se está a inventar agora 

em pleno século XXI.
O partido comunista soviético de-

sapareceu porque houve demasiadas 
concessões na altura em Moscovo. Os 
membros mais conservadores do par-
tido comunista soviético acusaram o 
já falecido Mikhail Gorbatchev como 
agente do "Ocidente" e principal el-
emento destrutivo do partido.

Agora até o dia em que se começar 
a vislumbrar "oficialmente o "alin-
hamento anárquico" dos candidato(a)
s a suceder Filipe Nyusi na Presidência 
da República, teoricamente as pala-
vras de Leon Trostky servem para re-
sumir politicamente o XII congresso 
da Frelimo: "em época de consolida-
ção do poder, o partido é substituído 
pela organização do partido; a orga-
nização do partido é substituído pelo 
Comitê Central; o Comité Central é 
substituído pelo Bureau Político e fi-
nalmente o Bureau Político é substi-
tuído por um ditador.

Nesse contexto de "ditaduras"...

apelamos ao senhor Filipe Nyusi, 
Presidente da República e da Frelimo 
para se distanciar dos infiltrados para 
o seu próprio bem. Castigo Langa ex-
pressou o seu sentimento. No país te-
mos direito a liberdade de expressão 
e pensamento. Disciplina não significa 
ficar de boca fechada. O seu cama-
rada simplesmente quis alerta-lo e ai-
nda por cima fe-lo em fórum próprio. 
Merece o respeito de todos os seus ca-
maradas.

Antes da tomada de posse do antigo 

Presidente da República Armando 
Guebuza no primeiro mandato, es-
crevemos - ...como novo Presidente 
da República eleito deste país, pens-
amos que não deve esquecer que os 
conflitos internos são de base dupla. 
Primeiro porque as pessoas designa-
das para novos cargos precisam de re-
conhecer que os conflitos são internos. 
Segundo, precisa certificar-se que as 
suas acções baseiam-se na realidade. 
Terceiro, que antes de dar ordens deve 
ter na sua posse todos os factos per-
tinentes antes da sua execução e que 
a sua operacionalidade lhe pertença 
e as decisões de comando só podem 
ser possíveis em circunstâncias contro-
ladas, pois caso contrário irá cair no 
ridículo do anarquismo pessoal, par-
tidário e governamental.

Diálogo é sempre a melhor maneira 
de se resolver contendas, aliás disso, 
o Presidente eleito tem uma vasta ex-
periência.

"Governa uma grande nação como 
cozinharias um pequeno peixe" - ad-
vertiu o filósofo chinês Lao Tsu há 
mais de mil anos - "não exageres" in 
jornal Notícias, 27-01-2005.

Armando Guebuza por causa dos 
seus "iluminados" que por "coinciden-
cia" ocupam também cargos no  exec-
utivo actual tornou-se  o Robson Cru-
soé da Frelimo porque não entendeu 
essas palavras. Exagerou em tudo...

Senhor Filipe Nyusi, afaste-se dos 
infiltrados enquanto pode. Não seja 
o novo Robinson Crusoé. Os 100% 
de votos foram viabilizados.  UMA 
COISA É APOIAR, OUTRA 
COISA É VIABILIZAR.

Continuação da Pag 08
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Ao longo dos últimos anos Moçambique 
tem-se notabilizado, por assim dizer, no seu 
crescente papel  no tráfico de droga. Já em 2019 
a UNODC (a agência das Nações Unidas que 
lida com questões relacionadas com drogas) 
assinalava que, uma vez reforçados os controlos 
na Tanzânia e no Quénia, Moçambique 
apresentava fragilidades e uma condição de 
elevada penetrabilidade da sua costa sobretudo 
Norte, que permitia a entrada de avultadas 
quantias de droga no país. Cocaína, mas 
sobretudo heroína, proveniente do Afeganistão 
e destinada aos mercados europeus e, em parte, 
o sul-africano representam as duas substâncias 
mais traficadas. A assinatura de um acordo 
entre Moçambique, Tanzânia e África do 
Sul foi um passo significativo no combate ao 
tráfico de droga, tão que, nos anos seguintes, 
em várias circunstâncias foram aprendidos 
quantitativos significativos de droga em território 
moçambicano, como aconteceu em Março 
deste ano, quando a polícia de Inhambane, na 
Massinga, sequestrou 120 Kg de cocaína.

A grande mudança registada ao longo 
dos últimos meses assinala, porém, uma 
mudança de cenário: além da gravidade de um 
segmento significativo da economia nacional 
baseada no tráfico nacional e internacional 
de estupefacientes, agora o que preocupa é o 
uso interno destas substâncias. Dados recentes 
apontam para um incremento significativo 
de jovens que fazem uso de drogas nas duas 
maiores cidades do país, Maputo e Beira, 
dentro dos estabelecimentos escolares. Em 
Maputo foram apontadas as escolas secundárias 
da Polana e Josina Machel como sendo dois 
estabelecimentos onde este fenómeno verifica-
se com mais frequência, ao passo que na cidade 
da Beira, em Julho passado, o comandante local 
da polícia, Joaquim Sive, confirmou que grupos 
locais conhecidos é que estão a alimentar este 
mercado nos arredores de estabelecimentos 
escolares daquela cidade. No primeiro semestre 

de 2022 os alunos submetidos a processos de 
desintoxicação foram cerca de 200, um número 
elevado, para os níveis de Moçambique, e em 
constante crescimento. Um número que reflecte 
a tendência internacional sobre os impactos das 
drogas no organismo dos seres humanos, uma 
vez que cerca de 35 milhões de indivíduos dos 
270 milhões que fazem uso de drogas sofrem de 
transtornos mentais no mundo. O incremento 
do consumo de droga, nos últimos 10 anos, 
atingiu cerca de 30%, e Moçambique não faz 
excepção desta tendência.

Sempre foi difícil identificar as causas do uso de 
drogas, principalmente nas camadas que mais as 
consomem, os jovens; entretanto, elas vão de uma 
auto percepção de indestrutibilidade à vontade de 
passar por experiências novas, do desejo de não 
ser excluído do processo de socialização do grupo 
dos amigos até a ignorância nas consequências 
do uso de estupefacientes. Mas também outros 
factores são geralmente apontados como sendo 
relevantes, tais como depressão, falta de auto-
estima, influências externas dos membros mais 
velhos do grupo de amigos, mal-estar geral de 
tipo existencial. A abordagem à droga, em suma, 
pode ser diversificada, mas suas consequências 
são comuns a muitos indivíduos: geralmente ela 
afecta as capacidades mentais, destruindo os 
neurónios e tornando o indivíduo incapaz de 
pensar, com desenvolvimento de dependência e 
de doenças psiquiátricas, além de comprometer 
outras partes do corpo, tais como o fígado, ou 
induzir quem estiver à procura da substância, 
sem conseguir os recursos, vender seu próprio 
corpo para o efeito, entrando assim no risco de 
contrair doenças graves e contagiosas, tais como 
HIV-SIDA. 

A Europa Ocidental passou décadas a procurar 
enfrentar o fenómeno dos jovens envolvidos no 
uso de drogas, leves e pesadas. Gerações foram 
perdidas por causa disso, recursos públicos 
enormes se gastaram para procurar limitar os 
danos destas substâncias, destinando hospitais 

e outras estruturas específicas à recuperação 
desses jovens dependentes, muitas vezes sem 
sucesso. Hoje, os dois mercados maiores são 
Estados Unidos e Brasil, onde o cenário se 
mantém sombrio. Entretanto, um país como 
Moçambique não tem recursos financeiros, 
nem humanos para destinar à recuperação 
destes jovens já dependentes de drogas e bebidas 
alcoólicas. Neste sentido, na maioria dos casos, 
as famílias dos afectados são deixadas sozinhas 
a combater contra este mal que, inclusive, tem 
pouca compreensão por parte dos mais velhos, 
pois ele é estranho às tradições africanas e, 
portanto, pouco tolerado e até estigmatizado, 
sobretudo quando quem cai na dependência são 
pessoas de sexo feminino.  

O outro elemento significativo tem a ver 
com a vigilância: se é verdade, como os dados 
recentes confirmam que, no meio urbano é nas 
escolas onde a droga mais circula, o trabalho de 
prevenção e de controlo físico dos locais deve ser 
multiplicado. Em termos de prevenção muito 
pode ser feito: falar de forma mais aberta nos 
estabelecimentos de ensino dos efeitos nefastos 
das drogas seria já um passo importante, 
enquanto as forças policiais deveriam controlar 
de forma mais rigorosa tudo o que ocorre nos 
arredores das escolas, sobretudo secundárias das 
principais cidades do país, com a finalidade de 
evitar que a droga circule facilmente, prendendo 
quem a distribui, pelo menos localmente.

Com uma sociedade cada vez mais urbanizada, 
mais fragmentada e menos coesa, com famílias 
que cada vez mais se separam, abalando a vida 
dos filhos, e com os velhos marginalizados ao 
invés de valorizá-los para exercerem seu papel 
de sabedoria e de aconselhamento, os jovens 
moçambicanos precisam de referências fora do 
âmbito familiar. E elas só podem ser encontradas 
nas escolas, cuja tarefa, na sociedade “líquida” 
contemporânea, se torna cada dia mais 
importante para indicar o caminho certo aos 
adultos de amanhã.

A Droga Entre Nós
Laura António Nhaueleque

Assinaturas
Trimestral Semestral Anual

Nacional/Função pública 1000 Mts 1700 Mts 2900 Mts

Embaixadas e fora do País 50 USD 100 USD 150USD

VOZ FEMININA
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Amigos da onça

Por:   Edmersone Mujojo

CULTOS&LIVRES

Exercer a profissão de guarda actualmente 
é a solução para a maioria dos jovens e pais 
que procuram a todo custo a sobrevivência. 
O país e a província da Zambézia em particu-
lar enfrenta um grande défice no que diz res-
peito a empregabilidade, vários jovens optam 
em pilhar bens alheios e outros até tornam-se 
mercenários de algumas individualidades, isto 
tudo, para puder auto sustentar-se. 

Senhor Paulo, recém-casado com a dona 
Maria e viviam no bairro Mapiazua. O se-
nhor Paulo, trabalhava como guarda de uma 
instituição do estado desde o ano 2018, traba-
lhava de segunda à domingo no período da 
noite, o que não lhe permitia desfrutar dos 
momentos íntimos com a sua esposa no pe-
ríodo nocturno.

Dona Maria era desempregada e muito co-
nhecida lá no bairro como a tia das “náde-
gas”, passava a maior parte do seu tempo em 
sua casa vendo novelas e músicas. O senhor 
Zé, um vizinho e amigo do senhor Paulo, era 
pescador e electricista nas horas livres, estava 
caído pelas nádegas da dona Maria, infeliz-
mente por motivos de amizade com o senhor 
Paulo não poderia tê-la.

Tudo começou no mês de Maio, quando 
num belo sábado, o senhor Zé estava nas be-
bedeiras e de repente começou a expressar os 
seus desejos e sentimentos por dona Maria, ao 
seu amigo, o senhor Luís.

Zé:eu quero a Maria, aquelas nádegas deixam-me 
louco, tenho bastante respeito ao Paulo, não posso fazer 
isso.

Luís:ela tem umas nádegas incríveis, se gostas dela 
ataca, o crocodilo não espera que sua presa adormeça, 
o Paulo sempre sai nas noites, vá à casa dela oferecer-
-lhe peixes quando o marido estiver ausente, nenhuma 
mulher resiste a comida.

Zé:boa ideia, vou oferecer-lhe peixes ainda hoje.
Naquela noite, o senhor Zé foi à casa do se-

nhor Paulo por volta das 22 horas e encon-
trou a dona Maria sozinha. 

Zé:Mariazinha, trouxe esses peixes para ti, pesquei 
com tanto carinho somente para ti.

Maria:iiijjiiii estás todo grosso, não posso aceitar o 
peixe nesse estado em que estás.

Zé:leva por favor, entrego-te de coração.
Maria:muito obrigado Zé.

Zé:não tens de quê Maria, estou com muita fome, 
bebi demais, podes fazer uma xima por favor, como 
sabes, vivo sozinho.

Maria:vejo que estás mesmo mal, sente nesta ca-
deira, faço já a xima.

Depois de fazer a xima, foram comendo 
juntos e por volta das zero horas, o senhor Zé 
voltou à sua casa. No dia seguinte, o senhor 
Paulo,regressou àsua casa por volta das 5 ho-
ras da madrugada, a sua esposa, recebeu-o e 
preparou a água para o banho. 

Paulo: Maria, vejo dois pratos aqui na mesa, 
quem esteve cá? 

Maria:foi o Zé, veio cá extremamente grosso, não 
conseguia movimentar-se, trouxe alguns peixes e prepa-
rei para ele, ele queixava-se de fome, tive de preparar 
algo para ele comer.

Paulo:que ousadia, chegar aqui em casa de noite 
na minha ausência, e minha esposa teve a coragem de 
cozinhar para ele, muito bom, meus parabéns. Muita 
força. O peixe que ele trouxe faça o favor de deitar.

No dia seguinte, numa segunda-feira de noi-
te, o senhor Paulo dirigiu-se ao seu posto de 
trabalho e pediu conselho ao seu colega de 
profissão, o senhor Valdo.

Paulo: Valdo, Ontem quando cheguei à casa, en-
contrei 2 pratos sujos na mesa, perguntei a minha espo-
sa e ela disse-me que esteve com o Zé na noite passada, 
ele chegou muito grosso e faminto, trouxe alguns peixes 
e minha esposa, sentiu pena dele e preparou comida 
para ele comer, o que achas disso amigo?

Valdo:meu amigo, isso são histórias, o Zé está co-
mer sua esposa seu corno, se calhar está lhe comer na 
sua cama. Abra olho seu corno, vamos juntos essa noite 
de surpresa.

Naquela noite, a dona Maria estava com 
fortes dores de barriga, precisava de alguém 
para acompanhá-la ao centro de saúde, eram 
por volta das 23 horas, ela não quis incomo-
dar o marido que estava no seu trabalho e li-
gou para o Zé

Maria:Zé, acompanha-me ao hospital por favor, 
sinto-me bastante mal, venha rápido por favor.

Zé:já venho.
O Zé chegou àcasa do Paulo e encontrou 

a Maria roendo-se de dor sentada na por-
ta, a dor era insuportável.

Maria:Zé, leva-me para a cama, preciso des-

cansar pouco, sinto vertigens, não conseguirei ir ao 
hospital nesse estado.

Zé: vamos!
O senhor Paulo e o seu colega valdo, che-

garam à casa do Paulo e encontram a porta 
aberta. 

Valdo :Paulo, estás a ver, a porta está aberta, 
estás a escutar esses gritos, estão se comendo na sua 
própria cama, eu não tolero isso, eu podia matar, 
que falta de respeito.

Paulo: isso acaba hoje, dê-me a catana, está 
bem afiada?

Valdo : claro que sim, passei da serralheira 
essa tarde.

O Paulo entra na sala a passos de cama-
leão, dirigisse ao quarto e continuava escu-
tando os gritos da sua esposa. Arrombou a 
porta e encontrou o Zé arranjando a Capu-
lana da Maria que estava desamarrada, de 
imediato, apunhalou-o pelas costas, e o Zé, 
na tentativa de correr, recebe uma catana-
da na cabeça, e na tentativa de explicar-
-se, recebe outra no pescoço e infelizmente 
acabou sucumbindo de imediato no local.

A Dona Maria estava lá, atordoada, 
depressiva, em choque, de boca aberta e 
mãos a cabeça.

Maria:o que fizeste? Mataste ele.
Paulo:estava farto, ele merecia isso por dormir 

com a minha esposa. 
Maria:fui eu quem ligou para ele, estava com 

dores de barriga e pedi ajuda dele para levar-me ao 
hospital, não queria encomendar-te e nem deixar-te 
preocupado. Ele estava arranjando essa Capulana, 
veja como está solta. Mataste ele!

O Paulo ajoelha-se, pega o corpo estendi-
do do Zé, chora e de repente, o Valdo entra 
no quarto.

Valdo :Paulo, mataste ele, que coragem, isso 
não pode ficar em puni, vou chamar já a polícia, 
seu assassino.

O Paulo não parava de chorar, no dia 
seguinte, foi demitido do seu emprego, 
preso e condenado a 24 anos de prisão. A 
dona Maria ficou tão traumatizada com a 
sucessão dos acontecimentos que acabou 
sucumbindo por motivos de trombose as-
sociada a hipertensão.


