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Kagame formaliza perseguição a opositores 
em Moçambique

Moçambique e Ruanda assi-
naram na última sexta-fei-
ra (3), dois acordos bila-

terais no sector da justiça, naquilo que 
pode ser considerado como a consoli-
dação, desta vez por via legal, da per-
seguição a opositores em Moçambique 
por parte do regime de Paul Kagame.
Os acordos bilaterais, envolvendo um 
tratado de extradição e um acordo de 
assistência judiciária mútua em matéria 
penal, foram assinados entre o Ruanda 
e Moçambique, em Kigali, capital do 
Ruanda.

Os tratados abrangem todos os tipos 
de crimes, incluindo aqueles relacio-
nados ao genocídio, mas as duas par-
tes concordaram em explorar também 
novas áreas de cooperação. De acordo 
com os instrumentos, um cidadão mo-
çambicano que comete um crime no 
Ruanda, pode ser julgado naquele país 
e depois condenado no nosso país, ou 
pode ser levado para Moçambique para 
ser julgado. O mesmo procede com o 
Ruanda.

“Estes dois instrumentos são muito 
importantes para Moçambique e esta-
mos felizes por os termos assinado. As-
sinamos esses instrumentos para com-
bater crimes, o que significa que ambos 
os países poderão acompanhar os casos 
independentemente do local, e isso 
ocorre nos dois sentidos”, disse a minis-
tra da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, Helena Kida, em declara-
ções após o processo de assinatura.

Por seu turno, a Ministra do Estado 
responsável pelos Assuntos Constitucio-
nais e Justiça no Ruanda, Soline Nyi-
rahabimana, elogiou o acordo referindo 
que denota um aumento na segurança 
para ambos os países. “Esses acordos 
significam que Ruanda e Moçambique 
estão agora a salvo de criminosos, o que 
quer dizer que nossos cidadãos se senti-
rão seguros”, disse.

Antes da assinatura dos acordos, as 
autoridades ruandesas prepararam um 
programa de actividades que consistiu 
em apresentações sobre a visão geral do 
sistema de justiça do país, sua trajectó-
ria e contribuição para a reconciliação 
nacional e a digitalização do sector. A 
delegação moçambicana visitou o Me-
morial do Genocídio de Kigali, tendo 
sido informada sobre o assunto e a se-
guir depositou uma coroa de flores na 
vala comum em memória das vítimas 
do genocídio. 

A delegação moçambicana também 
visitou o Gabinete de Investigação, o 
Laboratório Forense do Ruanda entre 
outros departamentos do Estado. A 
visita a estas instituições foi oportuna e 
relevante, pois permitiram a familiari-
zação com diversos sistemas integrados 
ao processo de investigação de crimes 

transfronteiriços, tráfico de drogas, 
combate ao terrorismo e crimes ciberné-
ticos.

 “Ao visitar todas estas instituições, 
pudemos ver como Moçambique po-
deria beneficiar destas experiências. 
Estamos de regresso à casa, sabendo 
que nosso trabalho vai começar porque 
ainda temos muitas questões em que 
podemos cooperar, é como uma par-
ceria win-win”, disse Kida no fim das 
passeatas. 

O Gabinete de Investigação do 
Ruanda destacou o desafio de mudar 
o paradigma dos crimes localizados e 
transnacionais que exigem uma forte 
parceria entre os Estados e o uso de 
tecnologias e redes sociais pelos jovens 
para cometer crimes.

Uma porta formal para perseguir 
opositores 

A assinatura do acordo de justiça 
é o prego no caixão que faltava para 
enterrar de uma vez por todas os opo-
sitores de Kagame em Moçambique. O 
regime de Paul Kagamé é conhecido a 
nível internacional por ser detentor de 
esquadrões de morte que perseguem 
seus opositores em toda parte do globo 
terrestre. Aliás, essa postura fez com 
que as relações diplomáticas de Ruanda 
com a África do Sul esfriassem.

Kigali tem estado a alargar as suas 
influências na esfera de poder de Mapu-
to, principalmente no último ano, após 
colocar as suas tropas em Cabo Delga-
do para combater os grupos terroristas 
que flagelam aquela província desde 
Outubro de 2017. Para justificar a pre-
sença das tropas em solo pátrio, Nyusi 
disse que se trata de uma ajuda solidá-
ria e que “o Ruanda não pediu qualquer 
recompensa”.

 O Ruanda tem agora dois mil ho-
mens no país, entre militares para ope-
rações ofensivas e polícias para manu-
tenção da paz e tranquilidade em locais 
onde os terroristas forem expulsos. 

Estes poderão ficar em Moçambique 
por mais dois anos, de acordo com um 
memorando entre Filipe Nyusi e Paul 
Kagame, Presidentes moçambicano e 

MANGAVA DOS SANTOS

Acordos bilaterais Moçambique e Ruanda

Projecto da barragem de Mpanda Nkuwa

ruandês, respectivamente.
As tropas deverão normalizar a si-

tuação de segurança em toda a provín-
cia de Cabo Delgado, para permitir a 
retoma das operações de exploração de 
gás, interrompidas a mais de um ano, 
após um ataque nas imediações do pro-
jecto. Entretanto, teme-se que as forças 
de defesa ruandesas possam ir um pou-
co além de Cabo Delgado, na persegui-
ção dos “inimigos” de Kigali. Aliás, em 
Setembro de 2021, poucos meses após 
a chegada das tropas ruandesas a Mo-
çambique, um empresário ruandês foi 
morto por desconhecidos na Matola, 
província de Maputo, mas o nosso país 
não assume qualquer ligação com os 
esquadrões da morte de Kigali.

Revocant Karemangingo foi morto 
a nove tiros por ocupantes de três viatu-
ras, que o executaram a poucos metros 
de sua casa. O acto bárbaro aumentou 
os temores dos refugiados ruandeses 
que escolheram Moçambique como 

porto seguro.

Cresce roubo de medicamentos 
nos hospitais de Nampula

Visando responder ao défice de 
medicamentos nas unidades 
sanitárias, facto que tem sido 

recorrente nos últimos dias, devido aos 
esquemas de desvio de fármacos por parte 
dos funcionários do sector, a província de 
Nampula foi reforçada com mais de mil 
kits de diversos fármacos.

Numa primeira fase, os kits ora recebi-
dos serão encaminhados para os distritos 
com défice de medicamentos, nomeada-
mente, Mogovolas e Erati, considerados 
problemáticos no que respeita ao desvio 
de fármacos. Trata-se de antibióticos orais 
e injectáveis e material de higiene, parace-
tamol, entre outros medicamentos, para 
atender os primeiros socorros, para supor-
tar mil consultas num período de 6 meses.

Sabe-se que, maior parte dos fármacos 
do Sistema Nacional de Saúde, tem sido 
desviado por funcionários do sector de 
saúde de Nampula com intuito de apetre-
char as farmácias privadas nesta circuns-
crição geográfica. Outros medicamentos 
são vendidos nos bairros desta cidade, 
particularmente nas casas dos funcionários 
de saúde a preços exorbitantes. O antima-
lárico coartem, por exemplo, custa mais de 
150 meticais para adultos e 100 para me-
nores. Ngani sabe ainda que o desvio de 
medicamentos ocorre sob olhar incrédulo 
das autoridades sanitárias que nada fazem 
para inverter o cenário. Aliás, em Mogo-
volas, por exemplo, há semanas, Ngani 
reportou a preocupação dos utentes face 
à falta de medicamentos naquela unidade 
sanitária e os principais protagonistas pelo 
despareciemntgo dos medicamentos foram 
os funcionários daquele centro de saúde, 
mas nenhum processo foi instaurado con-

tra os prevaricadores. Esta situação levou 
com que a maior parte dos utentes recor-
resse as farmácias privadas para obter os 
remédios prescritos pelo médico. A medi-
da pesou para os bolsos dos utentes, de-
vido à falta de dinheiro para adquirir me-
dicamentos na farmácia, razão pela qual 
um ancião perdeu a vida naquele ponto do 
país, por falta de assistência medicamento-
sa. O chefe do Departamento de Logística 
e Assistência Farmacêutica no sector de 
saúde em Nampula, Joaquim Rodrigues, 
assegurou que não haverá rotura de stock 
nos distritos, acrescentando que trabalha 
em estreita ligação com as lideranças co-
munitárias para desmantelar redes de ven-
da de fármacos.

“Estes medicamentos serão pronta-
mente enviados para os distritos. Estamos 
atentos a quaisquer manobras de desvio de 
fármacos, porque contamos com as nos-
sas estruturas locais na denúncia destes 
malfeitores”, frisou. Rodrigues exorta aos 
funcionários desonestos a abdicarem dos 
maus hábitos, principalmente a venda de 
fármacos para o mercado negro, porque 
“prejudica de certa forma os legítimos be-
neficiários”. 

Fernando Mualoja, líder comunitário 
de Nampula, confirma a falta de medica-
mentos nos hospitais desta parcela do país 
acrescentando que “os funcionários têm 
levado fármacos para as suas casas. Eles 
têm farmácias nas suas casas. E quando 
denunciamos não somos dados ouvidos 
por parte da Polícia e os malfeitores nos 
ameaçam de morte”.  Enquanto prevale-
cer a venda de medicamentos no mercado 
negro de Nampula, o défice de fármacos 
nas unidades sanitárias vai continuar, e 
colocará em perigo a vida de milhares de 

pessoas.

AGOSTINHO MIGUEL



Pelo menos 16 operadores de 
táxi de motorizadas foram 
assinados de Janeiro a esta 

parte a nível da província de Mani-
ca. Para além das mortes, a acção dos 
meliantes causou, igualmente, o feri-
mento de 10 operadores desta activida-
de, estando alguns a beneficiarem de 
cuidados médicos nas unidades sanitá-
rias da província.

O presidente da associação de moto-
taxistas em Manica, que fez saber estes 
dados em entrevista ao Ngani, elencou 
ainda que, durante o ano em curso, a 
agremiação registou mais de 20 casos 
de atentados de assassinato aos moto-
taxistas, contra apenas 12 ocorridos em 
todo o ano transacto.

Segundo Neto Chiganda, os assas-
sinatos de operadores de táxi de 
motorizadas, são protagonizados por 
indivíduos desonestos, que se fazem 
passar por clientes para posteriormente 
golpearem as suas vítimas. 

“Está cada vez mais difícil exercer a 
actividade de táxi, principalmente aqui 
na cidade de Chimoio. Só este ano 16 
membros da nossa associação foram 
mortos, enquanto, em 2021, perdemos 
12, para além de 10 que foram amputa-
dos os seus órgãos”, explicou a fonte.

De acordo com o entrevistado, a 
acção dos assassinos geralmente ocor-
re na calada da noite, onde se fazendo 

passar por passageiros, aliciam as suas 
vítimas para os locais longínquos e com 
fraca densidade populacional, com o 
objetivo de despossui-los os seus meios 
circulantes.

“Por isso que, como medidas, sensi-
bilizamos a todos os mototaxistas para 
que não aceitem quando forem contac-
tados fora de hora e alguns infelizmente 
são ignorantes, vão para Macate, Matsi-
nhe ou Zembe, e são espancados até à 
morte pelos bandidos que depois levam 
a motorizada”, frisou Chiganda, tendo 
anotado que como medida para conter 
a onda de assassinato aos membros da 
agremiação, brevemente passará a vigo-
rar o horário único de circulação de 

motorizadas nas artérias da urbe, que 
será das 06:00 horas até às 18:00 horas.

“Então, quem andar fora da hora, 
nós vamos tomar medidas, como forma 
de disciplinar aos desobedientes, por 
que mesmo naquela reunião que tive-
mos com o presidente do município, 
João Ferreira, fomos informados para 
estabelecer o horário único, de modo a 
evitar que sejam mortos e responsabi-
lizar a associação, por que quando isso 
acontece, os familiares vem chorar para 
a associação ou município, para custear 
as despesas fúnebres”, afiançou.

Num outro ponto, a fonte que temos 
vindo a citar lamentou o índice de sinis-
tralidade rodoviária envolvendo os seus 
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Dezasseis “mototaxistas” mortos em Manica
BENEDITO COBRISSUA

Criminalidade na zona centro do país

membros. “Semanalmente, ocorrem 
entre cinco e sete acidentes nas estradas, 
isso porque qualquer um comprou mota 
dele quer estar na praça, quer fazer táxi 
e isso é muito feio, por que contribui 
para o recrudescimento de acidentes, 
pois não têm conhecimento das regras 
de trânsito”, observou sem deixar de 
criticar os condutores de viaturas, pelo 
alegado desrespeito aos também conhe-
cidos como motoqueiros. “Muitos auto-
mobilistas, principalmente camionistas, 
não respeitam os mototaxistas, eles 
andam, por exemplo na EN6, como se 
fosse estrada deles, o que não é bom, 
é preciso que nos respeitem também, 
não como simples taxistas, mas como 
chefes de famílias, por que fazemos esta 
actividade como o nosso ganha pão, 
como uma alternativa à falta de empre-
go, então se nos atropelarem, deixamos 
as nossas famílias à deriva; então, aos 
taxistas apelamos que usem capacetes 
quando estiverem a trabalhar, é por 
isso que dentro de dias vamos lançar 
outra campanha, para exigir aos nossos 
membros a usarem obrigatoriamente 
o capacete de segurança e vestirem de 
forma decente, como nosso associado”, 
acrescentou.

A Associação Provincial de Motota-
xistas em Manica foi criada há seis anos 
e, actualmente, conta com um efectivo 
de três mil membros, dos quais cerca de 
metade operam na cidade de Chimoio.

Após sobreviverem ao extre-
mismo violento na província 
de Cabo Delgado, dezenas 

de famílias que procuraram abrigo na 
província de Nampula lutam agora 
contra actos de violência, caracteriza-
das por agressões físicas e psicológicas, 
além de exclusão social. Grande parte 
das vítimas são famílias abrigadas nas 
residências dos seus parentes na capital 
do Norte.

Os constantes casos de agressão físi-
ca que têm sido reportados com maior 
frequência envolvem mulheres e crian-
ças, que são forçadas a submeter-se aos 
maus-tratos, uma vez que não têm onde 
recorrer. A título de exemplo, uma das 
vítimas é uma mulher acolhida na zona 
militar, bairro de Muatala, arredores da 
cidade de Nampula, que contou a nossa 
reportagem que tem vindo a sofrer 
agressões físicas, assim como os seus 
filhos menores, protagonizada pelo seu 
próprio esposo, cujas motivações são 
desconhecidas. Jamila Azicane, natural 
do distrito de Mocímboa de Praia, em 
Cabo Delgado, vive há um ano com 
mais cinco deslocados a quem acolheu 
na sua própria casa, mas afirma que 

a convivência é boa. Contrariamente 
a este cenário, o mencionado caso de 
violência envolve uma família vizinha 
de deslocados, mesmo com inúmeras 
intervenções dos secretários do bairro, 
o homem não muda de comportamento 
e por conta da sua violência, o estado 
físico da mulher está cada vez mais a 
debilitar-se. “Depois de tantas mediações 
e sem sucesso, concluímos quer a resolu-
ção do problema deste casal ultrapassava 
as nossas capacidades e achamos por 
bem denunciar o caso aos secretários do 
bairro, mesmo assim não estão a conse-
guir inverter o cenário, e tratando-se de 
deslocados, as lideranças locais não têm 
alternativas, talvez por não ter domínio 
de vários instrumentos legais”, disse 
Azicane. 

Entretanto, a nossa entrevistada disse 
que não se justifica tal comportamen-
to, uma vez que os mesmos beneficiam 
de apoios multiformes em alimentação, 
material escolar para os petizes, meios de 
vida, entre outros. Aliás, a nossa interlo-
cutora disse que mais casos foram regis-
tados na zona em que vive, envolvendo 
deslocados de guerra em Cabo Delgado, 
mas passaram para a história. Depois 
de intervenção das lideranças locais, e o 

ambiente que se vive nos últimos dias é 
salutar. “Tem havido igualmente casos 
relacionados com a exclusão social, e 
uso de apelidos pejorativos, mas com 
sensibilização das lideranças locais, tudo 
passou para a história”, acrescentou. 

Para inverter esta triste realida-
de, a ACTIONAID em pareceria com 
ACNUR, organizações humanitárias 
que operam em Nampula, identificaram 
alguns grupos de mulheres denominados 
por espaços seguros, em número de 35 
em cada bairro do distrito de Nampula, 
10 dos quais na cidade, que tem vindo a 
levar a cabo actividades de apoio psicos-
social aos deslocados do conflito em 
Cabo Delgado, envolvendo vários secto-
res como a Procuradoria, Educação e 
Desenvolvimento Humano, lideranças 
locais, entre outros. Pretende-se, contu-
do, fazer com que os deslocados que 
se encontram na cidade de Nampula 
sintam-se em casa, à semelhança do tipo 
de vida que levavam nos seus distritos 
em Cabo Delgado, uma vez que se trata 
de pessoas do mesmo país. 

Para Tayob Safiri Arune, da ACTIO-
NAID, como ponto de partida para 
esta iniciativa, levar-se-á a cabo uma 
formação em matéria de protecção da 

rapariga, envolvendo todos os actores, 
incluindo os representantes dos deslo-
cados. 

“Queremos que os próprios deslo-
cados se sintam envolvidos e que sejam 
parte de soluções”, sublinhou. 

Por seu turno, Rachid Osman Trin-
ta, do sector de Educação e Desenvolvi-
mento Humano em Nampula, sem, no 
entanto, avançar números, confirmou 
que há registo de casos de violência 
contra a rapariga deslocada, mas com 
trabalho coordenado que está a ser 
levado a cabo, os casos tendem a redu-
zir. 

“O domínio da legislação contri-
buiu de forma significativa para conter 
casos de violência, porque os próprios 
deslocados estão a aprimorar os instru-
mentos e conhecem as consequências”, 
disse a concluir.

A província de Nampula conta 
actualmente com o centro de acolhi-
mento de Corrane e que congrega 
maior número de deslocados de guerra, 
e outro local que acolhe grande parte 
deste grupo social é a vila de Namia-
lo, ambos do distrito de Meconta, 
onde foram reportados vários casos de 
violência incluindo sexual. 

“Mototaxistas”

JÚLIO PAULINO

Deslocados internos vítimas de violência e exclusão 
social em Nampula
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Jaime Newton Z. Gode – Consultor e Activista dos Direitos Humanos

Os partidos Freli-
mo e Renamo, 
de forma quase 

que combinada estiveram 
reunidos no final do mês de 
Maio, sendo a FRELIMO 
em sede da quinta sessão or-
dinária do comité central, e 
a RENAMO a nível da ter-
ceira secção do Conselho 
Nacional. Os dois encontros 
decorreram num contexto 
por demais adverso para as 
duas maiores forças parti-
dárias, onde debater sobre 
alguns assuntos que são re-
sultados das dinâmicas in-
ternas e externas dos parti-
dos era incontornável. 

As dinâmicas internas da 
FRELIMO eram marcadas 
por debates da existência de 
alas opostas a actual lideran-
ça e de um suposto terceiro 
mandato do presidente do 
partido, Filipe Nyusi. 

No que respeita as dinâ-
micas externas, por ser o 
partido que governa o Es-
tado, foi com responsabili-
dades acrescidas ao seu en-
contro, na medida em que 
era incontornável discutir 
assuntos da vida política, 
marcados por altos índices 
de corrupção que envolvem 
os dirigentes ligados as sua 
fileiras, o aprofundamen-
to da democracia e os ca-
sos de violação dos direitos 
humanos cometidos pelas 
entidades Estatais, por um 
lado. Por outro lado, na vi-
da económica encontrava-

-se o aumento do custo de vi-
da e a proliferação dos raptos 
no país. O maior partido da 
oposição (RENAMO), foi ao 
seu conselho nacional com 
elementos endógenos e exó-
genos contrários aos objec-
tivos de uma oposição que 
pretende ser uma alternân-
cia governativa e que almeje 
aceder o poder. No que res-
peita aos elementos endóge-
nos, esse partido foi marcado 
por movimentos contestatá-
rios internos da liderança do 
presidente Ossufo Momade, 
do Secretário-Geral André 
Majibire e da não observação 
dos órgãos do partido. Quan-
to aos elementos exógenos, 
a RENAMO foi ao conselho 
nacional num contexto em 
que está ausente do debate 
do desenvolvimento do país e 
não se posiciona como uma 
oposição efectiva, num con-
texto e que não falta matéria 
para a realização de uma opo-
sição efectiva.

Os elementos supracitados 
estavam envoltos dos encon-
tros desses partidos, e interes-
sa auferir se os grupos polí-
ticos aqui em análise saíram 
das suas reuniões fortalecidos 
ou que se verificou foi o in-
verso? E o nosso interesse em 
analisar as dinâmica dos par-
tidos, reside no facto destes 
serem “organizações de ci-
dadãos constituídas com ob-
jectivo fundamental de par-
ticipar democraticamente na 
vida política do país”, cujo 

FRELIMO e RENAMO reunidos: momentos 

de concerto ou oportunidades desperdiçadas?
objectivo é de expressar-se so-
bre a vida pública e de dirigir 
os destinos do país.Iniciando 
com a FRELIMO, apesar de 
ser um partido com histori-
cidade política no país, o en-
contro foi aquém das expec-
tativas, marcado pela tradição 
de se endeusar os líderes, – o 
que foi antecipado pelo apoio 
incondicional da Organiza-
ção da Juventude Moçam-
bicana (OJM) a um possível 
terceiro mandato sem ao me-
nos conhecer o seu manifesto 
– ignorou-se os casos de cor-
rupção que envolvem os líde-
res do partido e fortaleceu-se 
a ideia de existência de alas 
lideradas pelos antigos presi-
dentes honorários, Joaquim 
Chissano e Armando Guebu-
za. No que respeita aos assun-
tos de governação, questões 
periféricas foram o centro do 
debate, deixando de lado as 
nucleares como são o caso de 
corrupção e o alto custo de vi-
da, que sufoca o cidadão.

Discorreu-se ainda sobre o 
caso periférico da eleição de 
governadores distritais para as 
eleições de 2024, e se ignorou 
aspectos cruciais como é o ca-
so da usurpação dos poderes 
do Governador da província 
pelo Secretário do Estado. A 
postura do partido, leva-nos 
a concluir que a FRELIMO 
está desconexa dos assuntos 
que preocupam a sociedade.

O conselho nacional da 
RENAMO tinha como res-
ponsabilidade fortalecer a es-

trutura institucional do parti-
do. Entretanto, para além de 
saudar as entidades gover-
namentais por lidarem com 
a questão do DDR dos ho-
mens da RENAMO, o even-
to serviu para aumentar as 
crispações internas, por via 
de intimidações aos mem-
bros tidos como de difícil 
controlo (Manuel de Araú-
jo), que apresentam opiniões 
contrárias – definidas por li-
bertinagem e anarquia – que 
desafiam as estruturas do 
poder. O encontro terminou 
num ambiente de turbulên-
cia, sem consenso definido 
e com muitos pontos de pe-
numbra, de tal forma que 
não se gerou um conselho 
nacional genuíno.

Em suma, o objectivo 
desta reflexão consistia em 
avaliar se os partidos polí-
ticos em análise, foram ca-
pazes de captar as oportuni-
dades disponibilizadas por 
esses encontros de forma a 
produzir consensos internos 
e se apresentarem como so-
lução para a governação do 
Estado. Contudo, o ambien-
te de crispação intra-parti-
dário e a desconexão dos 
partidos com a sociedade, le-
vam-nos a concluir que estes, 
foram inaptos em promover 
consensos, desperdiçando 
as oportunidades criadas e 
por essa via sai enfraquecida 
a credibilidade dos partidos 
políticos na sociedade mo-
çambicana.
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A triste sina de mulheres com fístulas 
obstétricas em Nampula
JÚLIO PAULINO

Um número não especifica-
do de mulheres e raparigas 
continuam a sofrer estigma 

e exclusão social em vários distritos 
da província de Nampula, decorrente 
do difícil acesso aos serviços básicos 
de saúde para cura de várias doenças. 
Depois do HIV/SIDA, a fistula obs-
tétricas é o o problema de saúde que 
mais afecta esta classe social nesta 
parcela do país. 

O distrito de Ribáuè, localizado no 
interior da província de Nampula, é o 
exemplo da situação e o que apresenta 
maior número de mulheres e raparigas 
padecendo de fístulas obstétrica. 

De acordo com o administrador 
do distrito, Isalde Assane, desde o ano 
de 2019 a esta parte, foram identifi-
cadas 101 mulheres e raparigas com 
fístulas obstétricas, das quais 47 be-
neficiaram de intervenção cirúrgica e 
tiveram a cura total. Para além desse 
número, existem outras 39 mulheres 
identificadas que ainda aguardam por 
assistência.

Dados fornecidos pelo sector 
de saúde em Nampula em 2021, 
apontam que foram identificadas e 
diagnósticas cerca 164 mulheres, e 91 
continuam em situação preocupantes.

Maria José, com cerca de 18 anos 
de idade, residente do distrito de Ma-
lema, contraiu a doença em Janeiro 
do ano passado, depois de um parto 
complicado, e viveu o drama até Maio 
do ano em curso, altura em que foi 
submetida a intervenção cirúrgica.

Ao longo do período em que fi-
cou doente, experimentou o estigma 
e discriminação por parte das amigas 
e familiares mais próximos porque 
apresentava um cheiro desagradável. 
Aliás, o esposo a abandonou e foi se 

juntar a uma outra mulher. “Andei 
em muitos curandeiros, mas sem su-
cesso, e porque na altura do parto o 
enfermeiro ficou com o meu contacto 
telefónico, ligou para mim e consegui 
seer operada operada em Nampula. 
Hoje me sinto melhor, e aconselho 
a todas que têm fístula a matarem a 
vergonha e procurarem os serviços de 
saúde. A doença tem cura”, disse Ma-
ria José, visivelmente satisfeita.

Cecília Muaeva, outra mulher que 
passou por maus-tratos devido à fís-
tula, disse que ficou um ano e seis 
meses, e contraiu a doença na se-
quência de uma gravidez e um parto 
à cesarina onde o filho perdeu a vida 
na unidade sanitária da vila sede do 
distrito de Ribáuè. Depois de o mari-
do se aperceber da doença da esposa, 
este abandonou a casa e passou ape-
nas a dar assistência alimentar aos 
dependentes. “Quando eu me ia aos 
convívio familiares, as minhas amigas 
me mandavam embora, alegadamente 
porque eu cheirava mal, mas sempre 
me defendi que não era por minha 
livre e espontânea vontade”, revelou.

Depois de se aperceber da campa-
nha contra a doença realizada ainda 
este ano, Cecília não perdeu tempo, 
foi uma das primeiras a se alistar, e 
na companhia de outras 12 mulheres 
foram levadas ao Hospital Central de 
Nampula, onde teve a operação e hoje 
se sente realizada. “Quando o meu es-
poso soube que estou melhor, voltou 
para mim e continuamos a cuidar do 
nosso lar”, disse.

A nossa interlocutora frisou igual-
mente que da lista das doentes a 
seguir a Nampula, pelo menos nove 
abandonaram a cirurgia que até é 
gratuita. Muitas dessas mulheres e ra-
parigas, disseram ter desistido porque 
tiveram dificuldades de aceder os ser-

viços básicos de saúde em Nampula, 
além de sofrer estigmatização e exclu-
são social.

Ana Gondola, patrona do Pro-
grama de Fistulas Obstétricas em 
Nampula, reconheceu que a doença 
constitui um sério problema de saúde 
pública, aliadas às práticas tradicio-
nais prejudiciais, a falta de acesso dos 
serviços de saúde reprodutiva e sexual 
de rotina e aos cuidados obstétricos de 
emergência de qualidade, sobretudo 
para as mulheres e raparigas que re-
sidem nas zonas rurais, onde para ter 
acesso a um médico ainda percorrem 
mais de trinta quilómetros. Gondola 
apela a sociedade unir esforços visan-
do estancar o mal.

“A fistula constitui uma injustiça 
em Moçambique, e a volta dela exis-
tem mitos e ideias erradas. Muitas 
mulheres são excluídas e abandona-
das, aumentando o seu sofrimento. 
Urge  sanar a percepção errada sobre 
esta doença”, disse Gondola

Dados do Ministério da Saúde 
indicam que os serviços de saúde no 

país cobrem por ano, apenas 500 das 
2500 mulheres e raparigas afectadas 
pela fístula, e as restantes continuam 
sem acesso aos cuidados devido à 
escassez de recursos. A doença é res-
ponsável em cerca de seis por cento 
da mortalidade materna infantil em 
todo o mundo. 

Fistula obstétrica é uma lesão en-
tre bexiga e a vagina provocada por 
um parto prolongado, e tem como 
consequências a perda descontrolada 
e permanente de urina e ou fezes por 
via vaginal, colocando a mulher em 
situação de profundo desconforto e 
vergonha, devido ao odor desagradá-
vel que exala. 

Ao nível da província de Nampula, 
as fístulas obstétricas são operadas no 
Hospital Central de Nampula, e algu-
mas unidades sanitárias de referência 
como em Ribáuè e Nacala-Porto. A 
falta de médicos especializados ainda 
continua sendo um dos grandes cal-
canhares de Aquiles no tratamento de 
fístulas no nosso país.

Inúmeras mulheres em Nampula sofrem estigma e exclusão social por causa das fístulas

CEP arrecada 45,2 mil milhões de meticais
PEDRO FABIÃO

Contra os 43,8 mil milhões 
de meticais colectados em 
2020, o Conselho Executivo 

Provincial (CEP) em Niassa arreca-
dou, em 2021, uma produção global de 
45,2 mil milhões, dos 46,7 mil milhões 
planificados para o mesmo período, 
representando uma realização 97 e um 
acréscimo de 3,3 pontos percentuais.

O Director Provincial de Plano e 
Finanças (DPPF), Francisco Guerra, 
que prestou a informação há dias numa 
reunião pública, em nome da governa-
dora de Niassa, revelou que o peso da 
estrutura deste delineamento geral cir-
cunscreve-se nas áreas de agricultura, 

criação de animais, caça e floresta, com 
76,2 por centos; comércio e serviços, 
com 15,8; e pesca, com 10,2.

Guerra informou que no que tange 
às finanças públicas, as receitas arreca-
das aos cofres do Estado ainda em 2021, 
estão contados num montante de 793, 
8 milhões de meticais, de um plano de 
724,3 ao contrário dos 552,7 milhões do 
ano 2020, significando uma realização 
de 110 por centos e 44 de evolução. O 
responsável da DPPF nesta parcela do 
país avançou que as despesas públicas, 
sobretudo do funcionamento para o 
exercício económico no ano em alusão, 
o Conselho Executivo Provincial teve 
uma dotação actualizada de 822,2 mi-

lhões da moeda nacional, tendo sido 
aplicados o total de 708 milhões, o que 
corresponde um marco de 86,1 por cen-
to. Deste valor, foram executados 375,8 
milhões de meticais para salários e re-
munerações dos funcionários e agentes 
do Estado à sua responsabilidade; 71,1 
milhões em demais despesas; 75,4 mi-
lhões em bens e serviços; e 6,4 milhões 
em transferências correntes.

Aquele responsável destacou tam-
bém que, quanto ao investimento, os 
sectores do CEP em Niassa tiveram 
uma dotação de 111,2 milhões de me-
ticais, cujo cumprimento foi de 107,5 
milhões, correspondendo a 96,7 por 
cento de realização. Já para o orçamen-

to de investimento externo, segundo 
disse, dos 167,4 milhões de meticais 
da dotação actualizada, cerca de 71,9 
milhões foram exercidos, numa clara 
correspondência de 42,9 por centos de 
realização.

Relativamente ao desenvolvi-
mento do capital humano e justiça 
social, Francisco Guerra deu a co-
nhecer que, especificamente para o 
sector de Educação, 529 docentes fo-
ram contratados em 2021, sendo 502 
para o ensino primário e 27 para o 
secundário, contra 392 do ano 2020, 
equivalendo à uma realização de 100 
pontos percentuais e 35 de crescimen-
to.



 

Deve ser o último 
dos produtos gra-
tuitos do Uni-

verso: os jornais para certo 
tipo de pessoas, os leitores 
“à gosma”. Isto para evitar 
dizer um termo pior. Mas, 
adiante! Eles não entram nas 
padarias e põem-se a debi-
car um bocadinho de broa 
aqui, um pedaço de queque 
ali, acabando por lançar um 
“então, muito bom dia”, par-
tindo sem pagar. Eles não 
entram na frutaria, sacam do 
canivete, talham um melão, 
provam e despedem-se à 
francesa. Eles não entram na 
barbearia, estendem as pati-
lhas para serem aparadas e 
se convencem que uma pal-
madinha no ombro do bar-
beiro liquida as contas.... 
Então, por que raio lhe veio 
a ideia que os jornais são de 
borla?

Chegam-se às bancas e 
olham as manchetes como se 
fossem cardápios, antes da 
escolha — até aí, tudo bem, 

as primeiras páginas são feitas 
para isso, “aguçar o apetite”. 
Mas se no restaurante enco-
mendam a sopa e a caldeirada, 
com vontade de pagá-las, ati-
ram-se aos jornais como eles 
se oferecessem. Abram-nos no 
“tema da semana” e passeiam 
os olhos pela entrada, lêem até 
ao ponto final e demoram a 
olhar na foto. Molham o dedo 
na língua e viram as páginas 
até ao Desporto — foi mesmo 
murro”, dizem para o calotei-
ro do lado, que está a ler uma 
revista. Juntam a cabeça a ler 
o depoimento do treinador. O 
outro volta para a revista e o 
nosso continua: agora é a pa-
gina da Cultura. O horário dos 
firmes apressa-o. Pousa com 
delicadeza o jornal no monte 
da banca do ardina e vai-se. Os 
borlistas são sempre muito de-
licados — se esquecermos que 
acabam de roubar centenas de 
profissionais.

Este abuso é exclusivamen-
te moçambicano, naturalmen-
te por causa das dificuldades 

de vida, do vencimento mise-
rável que recebe, pela situação 
de desemprego em que possa 
estar, enfim, as razões são di-
versas.  Não conheço outro 
país onde este tipo de roubo é 
feito tão descaradamente. Por 
cá, por vezes até se leva o jor-
nal para casa, escritório ou 
café, devolvendo-o mais tarde, 
já lido e sempre não pago. 

Uma gorjeta ao ardina per-
mite continuar a trafulhice que 
é feita aos jornalistas, impres-
sores, distribuidores, vendedo-
res e tantos profissionais que 
tornam possível um jornal. E 
fazem concorrência desleal a 
si, Leitor Amigo que pagou. 
Isto é, menos jornais pagos, 
menos jornais que ler para 
quem paga.

Mas o pior não é esta “AR-
TIMANHA”. O pior é a 
recepção de centenas de As-
sinantes que recebem o JPG 
do jornal que assinaram atra-
vés de “e-mail” e o enviam 
aos “amigalhaços” e à famí-
lia, com a maior descontra-

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

ção e descaramento, sem 
pensar nas consequências 
trágicas que o gesto do “cli-
que” representa. A chamada 
BORLA feita «às escondidas 
e à revelia» —sem contarmos 
com o facto irresponsável do 
acto em si. 

É uma “praga” em cresci-
mento a nível de Moçambi-
que, que vai de Norte a Sul 
do País, sem que ninguém 
consiga controlar ninguém e 
a responsabilidade acaba por 
“morrer solteira” ...

Até quando? Há que ter 
vergonha, senhores! A Ho-
nestidade é um dos principais 
valores a ter em conta pelo 
ser humano que se preze, in-
dependentemente da sua 
situação pessoal ou profissio-
nal.

E desculpem lá «qualquer 
coisinha», mas há muito que 
esta questão tem sido protela-
da e estava presa à garganta, 
à espera de ser “atirada” cá 
para fora...
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ADC da edil de Sussundenga mata a esposa, filha e suicida-se 

Um membro da Polícia 
da República de Mo-
çambique (PRM), cuja 

identidade não foi possível apurar, 
decidiu pôr termo a sua vida, de-
pois de balear mortalmente a espo-
sa e sua filha, menor de dois anos 
de idade.

O crime macabro deu-se, re-
centemente, na Vila autárquica 
de Sussundenga, distrito com o 
mesmo nome, a 42 quilómetros da 
cidade de Chimoio, onde o supos-
to homicida, depois de ingerir ál-
cool resolveu partir para cenas de 
violência, contra a esposa e a sua 
própria filha, com recurso a uma 
arma de fogo, para de seguida usar 

o mesmo material bélico para se 
suicidar. O chefe do departamen-
to de relações públicas no coman-
do provincial da PRM em Manica, 
Mário Arnança, foi quem avan-
çou a informação, tendo realçado 
que o indiciado, que em vida era 
membro da corporação, afecto na 
Unidade de Proteção de Altas In-
dividualidades (UPAI), por sinal 
Ajudante de Campo (ADC), da 
presidente da vila autárquica de 
Sussundenga, terá sido movido por 
motivos passionais para a prática 
do crime hediondo.

“Quando fomos ao local, pre-
sume-se de facto que a motivação 
para tirar a vida da sua família era 
passional, portanto eles já vinham 
brigando, e desconfiava que a filha 

menor não era sua, portanto este 
conflito não foi resolvido por nin-
guém, eles guardaram, tentaram 
dirimir de forma isolada e acabou 
nesta tragédia”, disse Arnança, 
tendo a seguir repudiado com vee-
mência o comportamento do seu 
colega, que optou por este cami-
nho em detrimento de recorrer às 
instâncias de administração da jus-
tiça para a resolução do conflito. 

“Portanto, este colega deixou de 
usar os padrinhos, deixou de usar 
o departamento de atendimento da 
família e menores vítima de vio-
lência doméstica, para dirimir este 
conflito”, enfatizou.

Contactada telefonicamente 
pela reportagem do Ngani, a autar-
ca de Sussundenga, Lídia Luís Ni-

coadala, começou por deplorar o 
comportamento do seu ADC para 
posterior descrever o ambiente con-
turbado que o casal em vida apre-
sentava. 

“Ultimamente, no seio da famí-
lia do finado havia muitas brigas, 
por que ele alegava que a filha não 
lhe pertencia, ou seja, o legítimo 
pai da criança não era o marido, 
com quem vivia e isso provocou ira 
que afectava negativamente a pro-
dução dele, inclusive no serviço, 
quando fosse escalado para traba-
lhar”, explicou Nicoadala.

Este é o primeiro caso do crime 
desta natureza a registar-se naque-
la zona país, no corrente ano de 
2022.

BENEDITO COBRISSUA

Os borlistas de jornais
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PEDRO FABIÃO

A Presidente da Autoridade 
Tributária de Moçam-
bique (AT), Amélia 

Nakare, mesmo sem ter especifi-
cado os valores de cada um dos 
lados, revelou que a receita colec-
tada anualmente pela instituição em 
Niassa em cerca de um ano é equi-
valente a apenas dois meses da que 
é colhida na vizinha província de 
Cabo Delgado.

Esta revelação foi tornada pública 
pela responsável máxima desta ins-
tituição estatal na última sexta-feira 
em Lichinga, aquando do lança-
mento do Programa Nacional de 
Desenvolvimento Pecuário (PNDC), 
uma iniciativa que, segundo ela, o 
cooperativismo é uma plataforma de 
modelo de desenvolvimento testado 
de forma eficiente e com sucesso 
em algumas províncias do território 
nacional e inclusive em muitos paí-
ses já desenvolvidos. Niassa ainda 
continua a ter uma economia fraca, 
mas com um grande potencial.

A Presidente da Autoridade Tri-
butária de Moçambique, explicou 
que a entidade na qual dirige é uma 
instituição dotada de responsabi-
lidade administrativa para gestão 
pública no âmbito da arrecadação 
de receitas para o funcionamento do 
Estado e para assegurar o bem-es-
tar da sua população, tem ainda se 
debatido com o desafio de cada um 
acreditar que juntos se possa fazer a 
diferença para o desenvolvimento do 
país.

“Ninguém virá desenvolver 
Moçambique por nós. Temos que 
fazer a diferença. Temos potencial 
e o mais importante é transformar 
esse potencial em riqueza. A provín-
cia de Niassa é a mais extensa do 
nosso país, não apenas em termos de 
território, mas em termos de poten-
cial. Carece da nossa intervenção”, 
Nakare. “Apesar de ser uma das 
províncias de referência em termos 
de cumprimento de metas, tem uma 
das metas mais pequenas ao nível 
nacional, que é apenas dois meses 
de produção da vizinha província 
de Cabo Delgado. Para isso aconte-
cer, precisamos organizar o processo 
produtivo”, sublinhou.

Na cerimónia, o Administra-
dor do Distrito de Lichinga, David 
Machimbuko, defendeu que as 
cooperativas são pessoas jurídicas, 
autónomas e administrativas onde 

os seus membros obrigam-se a con-
tribuir com bens e serviços para o 
exercício de uma actividade econó-
mica de proveito comum através de 
acções mútuas e mediante a partilha 
de vistos inerentes as realizações, 
tendo apelado que as associações, 
produtores singulares e de mais 
actores de actividades, dentre outros, 
de mineração artesanal, operado-
res de comércio informal para sua 
adesão ao Programa Nacional de 
Desenvolvimento de Cooperativas 
de modo a que estejam organizados, 
formalizados e, desta forma, contri-
buam para a maximização das recei-
tas fiscais ao Estado.

Na sua intervenção, o Presidente 
do Conselho Municipal da Cidade 
de Lichinga (CMCL), Luís Jumo, 
considerou o evento como um 
deles que visa criar condições para 
que a captação de receitas, a partir 
de um futuro próximo, seja ainda 
maior mercê dos incentivos que 
serão dados e que a sua instituição 
(CMCL), como parceiro incontor-
nável do Governo, dispõe-se para a 
implementação do PNDC visando 
fortalecer a economia como garante 
do desenvolvimento.

Jacó Aziz, Coordenador do 
Cóbuè Music College, uma agremia-
ção sociocultural de formação de 

 De acordo com a Presidente da AT

Niassa colecta receita anual equivalente 
a dois meses para Cabo Delgado

artistas musicais em Niassa, partici-
pante do lançamento do Programa 
Nacional para Desenvolvimento de 
Cooperativas em Lichinga, afirmou 
ser uma iniciativa de satisfação. 

Todavia, para além da necessi-
dade de promoções de formações 
intensivas aos principais interve-
nientes e da erradicação da burocra-
cia, Aziz defendeu que para que o 
PNDC não possa estar submetido 
ao comprometimento arriscado 
devido a falta de recursos monetá-
rios do grupo alvo traduzidos em 
maior parte por agremiações sem 
fins lucrativos. Aziz defende que a 
entidade responsável deverá criar 
fundos directos para o respectivo 
financiamento da transformação 
de associações em cooperativas, 
uma vez que uma das obrigações do 
cooperativismo passa pelo licencia-
mento. 

“De seguida, deve se trazer fontes 
de financiamento para alavancar o 
Programa Nacional de Desenvol-
vimento de Cooperativas no seio 
da população e apoiar na elabora-
ção e legalização dos Estatutos nas 
entidades legais. O fundo inicial 
para arrancar com esta actividade 
de cooperativismo devia ser com o 
apoio da instituição governamental, 
dependendo da área específica de 
cada Ministério”, opinou. 

Presidente da AT

Nova Democracia “assalta” Nampula

O partido Nova Democracia 
(ND) liderado por Salomão 
Muchanga, está a preparar 

terreno em Nampula com objectivo de 
conquistar mais membros e simpati-
zantes, com os olhos virados para os 
próximos pleitos eleitorais. Rachade 
Carvalho coordenador regional do ND, 
referiu que neste momento, o partido 
está a implantar as suas delegações nas 
comunidades, por forma a resgatar o 
povo da opressão caracterizada pela 
corrupção que caracteriza seio os diri-
gentes actuais.

Carvalho que falava à margem da 
celebração do terceiro ano da fundação 
desta formação política extra-parla-
mentar, apontou os recentes episódios 
que colocaram o sector de educação de 
cócoras especificamente os erros gra-
ves detectados no livro da 6ª classe e 
o elevado custo de vida, como sendo 
elementos negativos que sacrificam os 
moçambicanos. “Hoje Moçambique 
vive um escândalo jamais visto, que é o 

da produção do livro e a criação de con-
teúdos escolares absurdos produzidos 
incorretamente”, lamentou. O político 
disse ainda que não faz sentido que o 
custo de vida em Moçambique continue 
a sufocar os bolsos do povo. “Não faz 
sentido que Moçambique continue a 
importar produtos básicos. Temos ter-
ras aráveis para a prática de agricultura. 
Aliás, maior parte dos produtos que nós 
consumimos são os próprios campone-
ses que produzem. Então, porque razão 
a subida de preços?”, questionou.

Carvalho avançou ainda que a Nova 
Democracia pretende remover todos 
arbustos semeados pelos governantes 
da FRELIMO, particularmente a cor-
rupção, pois para além de ela retardar 
os esforços do povo, mina sobremaneira 
o crescimento económico do país. O 
político foi mais longe ao afirmando 
que estamos a ser malgovernados pelo 
regime do dia. “Por isso, pedimos a 
todos os moçambicanos à união no sen-
tido de remover os que estão contra a 
liberdade do povo”, instou.

Na mesma ocasião, o coordenador 

regional da ND anunciou a realização 
em Dezembro do primeiro congresso 
desta formação politica que tem como 
foco, a eleição dos órgãos de base para 
fazer face às eleições autárquicas e 
gerais. “A nossa ambição é também 
conquistar o município de Nampula 
onde as estradas deixam a muito a dese-
jar, sem falar do saneamento do meio. 
Esta cidade é boa para investir. O que 
falta são estratégias claras de governa-
ção”, disse.

Questionado sobre o tipo de estraté-
gias que devem ser aplicadas, Carvalho 
não entrou em detalhes, mas apontou 
a inclusão como uma das soluções. 
“Nós queremos resolver os problemas 
do povo, porque somos um partido que 
pauta pela inclusão. Somos amigos do 
povo, independentemente da sua filia-
ção partidária. É triste o que estamos a 
viver nos dias que correm”, desabafou. 
A Nova Democracia foi fundada a 4 de 
Junho de 2019 e recentemente celebrou 
terceiro ano de sua existência com uma 
marcha em repúdio contra o elevado 
custo de vida no país. 

. 
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vezes por ter sido encontrado a dormir 
no posto de trabalho, e segundo a sua 
justificação, isso aconteceu porque traba-
lhou 24 horas. “São poucos que tem far-
damento e somos obrigados a nos em-
prestar entre colegas, quando trocamos 
de turno.  Quando negociamos com a 
Direcção da empresa, somos ameaça-
dos e alguns já foram colocados no olho 
da rua, apelidados de agitadores”, la-
mentou. Os nossos interlocutores dizem 
que já contactaram o Comité Sindical 
do ramo de segurança privada na cidade, 
mas não há soluções à vista.  

Irregularidades na área de segurança 
O secreáario do Sindicato Nacio-

nal de Segurança Privada em Nampula 
(SINSEP), Feliciano Obra, reconhece as 
inquietações manifestada pelos vigilan-
tes e justifica que a problemática deriva 
da ausência das inspeções às empresas 
do ramo, uma acção que devia ser feita 
de forma multi-sectorial envolvendo as 
direcções do trabalho,  Sindicato e o Ca-
mando da Polícia da República de Mo-
çambique daquela parcela do país. 

Por outro lado, Obra foi contunden-
te ao afirmar, que o surgimento de em-
presas de segurança privada “piratas” e 
atribuição de alvarás para o exercício da 
actividade através de averiguações em-
brenhadas de lacunas, por parte do Co-
mando provincial da PRM, poderá estar 
na origem da inobservância dos direitos 
humanos em prol da massa laboral. 

O nosso interlocutor acrescentou 
igualmente que grande parte das empre-
sas de segurança privada que operam na 
província de Nampula não reúne requi-
sitos exigidos para o efeito, tendo apon-
tado a falta de instalações como um dos 
problemas mais gritantes. 

“Não há transparência no proces-
so de recrutamento. Os homens não são 
submetidos a treinos e reciclagens, não 
têm aprumo e disponibilidade financei-
ra para pagamento de salários e mais, 
não há fiscalização e as empresas vão 
surgindo como cogumelo depois da chu-
va”, disse agastado. “Não há respeito pe-
los direitos humanos dos trabalhadores, 
e temos feito denúncias junto às institui-
ções governamentais que tutela o ramo e 

Trabalhadores do ramo de segu-
rança privada ao nível da pro-
víncia de Nampula e da cida-

de em particular, continuam a exigir das 
entidades competentes a melhoria das 
deploráveis condições de trabalho em 
que se encontram sujeitos, assim como o 
cumprimento por parte do patronato, no 
pagamento dos salários em função da ta-
bela aprovada pelo governo, uma situa-
ção que está condicionada a uma fiscali-
zação mais séria e responsável.

Alguns agentes de segurança privada, 
que soltaram o grito de socorro ao nosso 
jornal, denunciaram que, para além do 
desrespeito pelos mínimos estabelecidos 
na tabela salarial, trabalham acima do 
horário normal, nalguns casos mais de 
12 horas e são forçados a adquirir farda-
mento de trabalho com fundos próprios. 
Eles dizem que vivem diariamente com 
medo por conta dos despedimentos arbi-
trários e sem justa causa e muito menos 
observância da legislação laboral, e pas-
sam meses a fio sem os seus ordenados, 
entre outras inquietações.

Trata-se de chefes de famílias que tra-
balham como vigilantes há mais de cin-
co anos, mas os atropelos a lei agrava-
ram-se nos últimos três anos, marcadas 
por uma total indiferença por parte das 
entidades que velam pelo seu licencia-
mento assim como fiscalização, daí que 
eles acreditam terem sido abandonados 
a sua própria sorte. 

Santos Severino, de 46 anos de ida-
de, casado e pai de seis filhos, desmobi-
lizado da guerra dos 16 anos, é vigilan-
te de uma empresa de segurança privada 
com sede na cidade de Maputo, e uma 
das sucursais na cidade de Nampula, 
cujo nome omitimos, deplorou as condi-
ções de trabalho a que este se encontra 
submetido, porquanto, tem único par de 
fardamento atribuído há seis anos, altura 
em que este recrutado. As calças de Se-
verino estão cheias de remendos e as bo-
tas apresentam uma sola totalmente gas-
ta. O vigilante disse que nos últimos três 
anos trabalhou em diferentes postos com 
horário de 24 horas e com um salário 
de cinco mil meticais e nunca conheceu 
aumento no ordenado. “A cada dia que 
passa há despedimentos sem justa causa, 
e quando exigimos explicação, a direc-
ção se refugia na COVID-19. Não temos 
como se insurgir porque há falta de em-
prego”, lamentou.O nosso interlocutor 
referiu igualmente que com o elevado 
custo de vida, o magro salário tem-se ca-
racterizado por descontos adicionais sob 
pretexto de canalização ao seguro social, 
mas que nunca chega a ser atribuído o 
seu cartão de contribuinte.

Saúde Mendes de 48 anos de idade, 
outro vigilante, também de uma empresa 
de segurança privada em Nampula, dis-
se desde que iniciou o trabalho há sete 
anos, tem um ordenado de 3900 meti-
cais e nunca conheceu aumento salarial 
e muito menos inscrição no sistema de 
seguro social. Já foi suspenso por duas 

não estamos a ver melhoria”, acrescen-
tou. O sindicalista fez saber igualmente 
que, uma das formas encontradas para 
pressionar as entidades visadas para a 
reposição dos direitos dos vigilantes, 
em Março de 2017 levaram a cabo uma 
marcha pacífica em algumas artérias da 
cidade de Nampula, onde as palavras de 
ordem eram a observância da carga ho-
rária das seis horas recomendadas, con-
tra 24 horas diárias, salários abaixo do 
mínimo aprovados por lei, condições 
de trabalho, seguro social, mas tudo re-
dundou em fracasso. “Não temos marte-
lo ou instrumento legal para pressionar 
os empregadores e tudo se agrava quan-
do as instituições do governo instituídas 
para o efeito se distanciam, mesmo sa-
bendo que são as mesmas que persistem 
em atribuir licenças para o exercício da 
actividade”, comentou.   

Salários de fome
Dos consensos alcançados pela co-

missão consultiva de trabalho ao abrigo 
do diploma ministerial nº 161/2007, de 
31 de Dezembro, nos termos do nº 5 do 
artigo 108 da Lei  23/2007 de 1 de agos-
to,  Lei do Trabalho, os salários mínimos 
para sectores de actividade que vigoram 
em todo o país desde 1 de Abril de 2022, 
o sector de segurança privada encontra-
-se no pilar 7.2 tendo passado os ante-
riores 7.300 para 7.525 num incremento 
de 225 meticais, continua a ser um dos 
mais crucificados à semelhança dos sec-
tores de construção civil e Salinas que 
tiveram aumento de 200, assim como a 
panificação e caju com 360 e 300 meti-
cais, respetivamente. Sem, no entanto, 
avançar o nome das empresas, o sindica-
lista anotou igualmente que, dos 7.300 
meticais actualmente aprovados para o 
sector de segurança privada, apenas sete 
é que cumprem com estas tabelas. As 
mais de 80 firmas que operam na pro-
víncia de Nampula pagam abaixo dos 
3.500 meticais, e sem a devida regulari-
dade.  

“Não estamos preocupados com os 
‘camuflados’ aumentos salariais que 
acontecem anualmente, apenas exigi-
mos que haja observância dos direitos 
humanos e para que tal aconteça, su-

JÚLIO PAULINO

O drama dos gentes de segurança privada
gerimos que as instâncias de direito se 
desdobrem ao terreno a fim de aferir o 
que acontece na realidade, e acredita-
mos que haverá sensibilidade que vai fa-
zer com que se corrija o actual cenário 
em que o sector se encontra mergulha-
do, porque não faz sentido anualmente 
aprovarem-se salários e não são cumpri-
dos por estas empresas”, acrescentou.

Obra mencionou também a inope-
rância dos Tribunais de Trabalho, e 
Centros de Mediação e Conflito Labo-
ral, que foram instalados, mas não fun-
cionam em prol dos visados servindo 
apenas de meras “caixas de ressonân-
cias”. 

“Diariamente, recebemos em média 
entre dois e três conflitos, e como mui-
tas empresas careecm de representação 
sindical local encaminhamos ao centro 
de mediação laboral”, anotou. 

De acordo com estatísticas, no pri-
meiro trimestre do ano em curso, pelo 
menos 12 vigilantes de várias empresas 
de segurança perderam os seus postos 
de trabalho. Três dos quais na cidade de 
Nampula e nove na cidade portuária de 
Nacala sem justa causa, e alguns des-
tes casos estão a seguir os trâmites legais 
nos tribunais.

Até finais de dezembro de 2021, o 
Sindicato Nacional de Empresas Priva-
das em Nampula, contava com um total 
de 3.150 trabalhadores inscritos. 

 
Polícia desdramatiza

Zacarias Nacute, porta-voz da Po-
lícia da República de Moçambique em 
Nampula, reconhece a não realiza-
ção de actos inspectivos multissecto-
riais, mas desdramatiza a crise do sector 
de segurança privada, justificando que 
a corporação tem colocado mão dura 
contra as empresas em causa, sobretu-
do, quando se trata de vistoria visando 
a emissão de alvarás para o exercício da 
actividade. 

A título de exemplo, Nacute fez 
menção da retirada de licença a uma 
empresa de segurança privada e sem 
avançar números, disse que outras fo-
ram alvo de medidas administrativas 
com multas pesadas que variam entre 10 
mil a 450 mil meticais, em consequência 
de diversas irregularidades. 

“As irregularidades constatadas no 
terreno, caracterizam-se em recrutamen-
tos sem observância do regulamento, 
falta de local apropriado para armaze-
namento de armamento, falta de instala-
ções, entre outras irregularidades”, disse 
Nacute, acrescentando que a corpora-
ção através de um departamento especi-
ficamente criado para o efeito, tem rea-
lizado fiscalizações periódicas e com a 
reclamação dos sindicalistas. 

Não foi possível ouvir a reacção da 
Inspeção Geral do Trabalho em Nam-
pula, mas a nossa equipa de reportagem 
soube de fontes da instituição que esta 
actua em casos de denúncia em torno 
de alguma irregularidade contra o lesa-
do. 

Nampula

Trabalhadores segurança exigem melhoria das deploráveis condições de trabalho
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“A corrida ao poder na autarquia de 
Nampula” retratada em livro

A disputa frenética ao poder 
na autarquia de Nampu-
la foi traduzida em livro de 

autoria de Yolanda Tembe Dambi, jor-
nalista e docente universitária. De 165 
páginas, a obra literária de Yolanda 
Dambi, de 43 anos de idade, é subdivi-
dida em três capítulos.

Dambi destaca na sua obra, o pa-
pel dos órgãos de comunicação social 
no tratamento, recolha e divulgação 
dos resultados das últimas eleições au-
tárquicas. Igualmente destaca o papel 
dos políticos face aos manifestos elei-
torais e, por último, o desempenho dos 
órgãos eleitorais.

Segundo a autora, a elaboração de 
“A corrida ao poder na autarquia de 
Nampula” é o culminar da recolha e 
análise de mais de 1000 conteúdos di-
fundidos em três órgãos radiofónicos 
de Nampula.

“Este livro tem por objectivo dar 
a conhecer aos cidadãos do processo 
eleitoral passado e a mudança do sis-
tema administrativo. Outrora, faláva-
mos de eleições autárquicas, mas com 
a nova lei de descentralização, foram 
abolidas. O vencedor sairá com mar-
gem máxima de 50%+1. Desta vez, 
não haverá segunda volta”, comenta.

Das análises feitas, segundo Dam-
bi, existem órgãos de comunicação so-
cial baseados em Nampula que violam 

AGOSTINHO MIGUEL

os direitos de antena, acrescentando 
que tais episódios têm provado a falta 
de transparência dos processos eleito-
rais. 

“Há órgãos de informação na nos-
sa cidade que apenas favorece um par-
tido. E isso é lamentável. O livro veio 
para que os jornalistas/académicos ou 
sociedade civil possam se familiarizar 
com a nova lei eleitoral”, frisou.

Por sua vez, o secretário de Estado 
da Província de Nampula, Mety Gôn-
dola, disse que o livro é de extrema 
importância, visto que versa sobre as 

estratégias visando uma eleição credí-
vel, justa e transparente. “O livro que 
nós testemunhamos o lançamento é de 
extrema importância porque nos ex-
plica as linhas fortes para uma eleição 
credível justa e transparente. Este livro 
veio sobremaneira substituir os tumul-
tos que se tem verificado no período 
eleitoral, daí que recomendo a todos 
a colocar em prática os conteúdos que 
constam nele”, instou. 

Adiante, Gondola exortou a cama-
da juvenil a apostar nos estudos com 
intuito de desenvolver a província, em 

particular e o país em geral.
Yolanda Dambi nasceu a 13 de Ou-

tubro 1978 na cidade de Maputo. É 
formada em Ciências Políticas e Es-
tudos Africanos e mestre em Comu-
nicação e Marketing. Colaborou para 
a rede Miramar, como delegada da 
emissora em Nampula, assim como 
para os canais televisivos STV e TIM, 
para além da Rádio Índico. Actual-
mente, ela é assistente na Secretaria do 
Estado em Nampula. 

Autora do livro com o Secretário de Estado de Nampula
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Paulo Vahanle doa equipamento às 
equipas do recreativo

O Presidente do Conselho 
Autárquico de Nampula, 
Paulo Vahanle, ofereceu 

no último sábado (4), na zona de Na-
miepe, bairro de Namicopo, material 
desportivo às equipas do recreativo da 
cidade de Nampula, por forma a mas-
sificar a prática do desporto particu-
larmente o futebol aos demais jovens 
desta circunscrição geográfica.

Trata-se de equipamentos despor-
tivos compostos por bolas, camisetas, 
calções e meias, distribuídos a 12 equi-
pas de diferentes bairros de Nampula. 
O equipamento está avaliado em 370 
mil meticais, provenientes do conselho 
autárquico. Paulo Vahanle disse que o 
gesto consta do manifesto da sua go-

vernação na autarquia e reafirmou o 
compromisso de tudo fazer para o bem 
de todos os jovens da cidade. “Viemos 
para vos oferecer estes materiais. Este 
gesto consta no nosso manifesto. Pre-
cisamos de acarinhar os nossos jovens. 
Nós queremos expandir esta modalida-
de até aquele cidadão esquecido lá nas 
zonas recônditas da nossa cidade”, dis-
se.

Com a massificação da modalidade 
Vahanle acredita que os jovens irão ab-
dicar de acções maléficas que tiram o 
sossego às comunidades.  “A prática do 
futebol serve igualmente para ocupar 
àqueles que pensam em cometer agres-
sões contra os seus amigos e familiares. 
O que temos visto nos últimos dias é 
o recrudescimento do crime e isso nos 
preocupa”, acrescentou.

Vahanle assegurou que a iniciati-
va será expandida às restantes zonas 
dos 6 postos administrativos da cidade 
de Nampula e num futuro breve vai se 
melhorar os recintos desportivos exis-
tentes um pouco por toda a cidade de 
Nampula. 

“Nós não podemos distribuir ape-
nas o material desportivo. O mais im-
portante é a melhoria dos campos para 
que os jovens possam se alegrar cada 
vez mais. Não podemos prometer o dia 
do arranque desta actividade, mas esta-
mos em constante colaboração com os 
chefes dos postos administrativos para 
identificar os campos que vão merecer 
a nossa intervenção”, frisou.

Um monstro adormecido
O edil de Nampula falou igualmen-

te do estágio actual do estádio munici-
pal de Muhala. Das constatações fei-
tas por uma equipa do departamento 
do desporto na autarquia, o estádio 
carece de uma intervenção de vulto. 
Vahanle diz que recebeu orientações 
da Federação Moçambicana de Fute-
bol, para que pudesse reabilitar o cam-
po. 

“O que constatamos no terreno é 
diferente do recomendado. Só para 
lembrar que, para reabilitar apenas 
uma bancada vamos precisar de um 
orçamento estimado em mais de 100 
milhões de meticais. Imagine todo o 
recinto. O estádio é um monstro ador-
mecido. Vamos ver se conseguimos 
reabilitar, mas não está fácil”, lamen-
tou.

AGOSTINHO MIGUEL
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Guebuza: O líder da oposição no país

Alguém disse em tem-
pos, que no país, a mu-
dança, ou a ruptura 

com o status quo, iniciaria dentro 
do partido FRELIMO.  O enun-
ciador dessa máxima, não fazia 
ideia de que quem pontificaria en-
tre os principais “proponentes” 
dessa mudança, seria uma elite 
presidencial do país. Um breve en-
saio sobre a situação foi visto um 
pouco antes das últimas eleições 
autárquicas, com Samora Machel 
Júnior (Samito) a ser afastado das 
primárias do partido governamen-
tal. 

A FRELIMO montou uma ca-
bala para afastar o primogénito do 
primeiro Presidente de Moçambi-
que de concorrer a mayor da capi-
tal do país, a cidade das acácias. 
No seu lugar colocaram Eneias 
Comiche como candidato. 

Samito tentou concorrer pela 
Associação Juvenil para o Desen-
volvimento (AJUDEM), - uma or-
ganização da sociedade civil, mas 
o processo foi bloqueado pela Co-
missão Nacional de Eleições, con-
trolada pelo partido governamen-
tal. Como consequência, Samito 
recebeu um processo disciplinar 
do partido por ser membro e con-
correr as eleições contra o próprio 
partido.

Numa carta resposta de 40 pá-
ginas, o filho do primeiro presi-
dente do país, chegou a exigir que 
Nyusi e o Secretário-Geral, Roque 
Silva, tivessem um processo disci-
plinar no partido “por desrespeito 
aos mais elementares valores da 
FRELIMO”. 

Em outras palavras, Samito 
foi vítima de um sistema monta-
do pelo seu pai, tios e gente que 
ele cresceu a ver como família. Na 
verdade, este foi uma das maiores 
afrontas ao poder de Filipe Nyu-
si na direcção do partido. Enfim, 
história à parte. Nos últimos tem-
pos, temos outra figura de relevo 
na política nacional que pontifi-
ca na imprensa: Armando Gue-
buza, antigo Chefe de Estado mo-
çambicano. Guebuza tem sido 
visto a fazer o “trabalho” que de-
via ser feito pelo acomodado Os-
sufo Momade e o cinzento Lutero 
Simango, presidentes da Rena-

mo e do MDM, respectivamen-
te. Na semana passada, Armando 
Guebuza comentou, e nada feliz, 
em relação às vergonhosas maté-
rias eivadas de erros publicadas 
nos manuais de ciências sociais da 
sexta classe. Para si, a correcção 
do conteúdo que está no manual 
em causa deve ser “urgente”, para 
a “reposição da identidade nacio-
nal”.

“Isso se deve corrigir, não dá 
tempo para mais nada. Trata-
-se da nossa identidade, da nos-
sa nacionalidade, da nossa cidada-
nia. Deve-se corrigir rapidamente. 
Não se pode esperar muito. Fala-
-se, fala-se, mas deve ser corrigido 
já”, disse.

Em jeito de pesar, Guebuza 
mostrou estar com pena dos peti-
zes que passaram meses a apren-
der, por exemplo, que o império 
do Grande Zimbabwe tinha a nor-
te o Mar Vermelho. “Coitadas das 
crianças que passaram seis meses 
a aprender aquelas coisas. O que 
se vai fazer? Encontre-se uma ma-
neira de corrigir. O povo não tem 
que perder a sua identidade”.

Quanto a responsabilização, 
Guebuza disse que não pode fazer 
julgamentos: “não sou juiz”, re-
matou. Aliás, não é a primeira vez 
que Guebuza se pronuncia sobre 
o estado da educação no país. Re-
centemente o antigo estadista fa-
lou sobre o atraso na distribuição 
do livro escolar, tendo sugerido 
que se criasse uma comissão de 
inquérito para investigar e apurar 

responsabilidades para evitar repe-
tição nos próximos tempos. “Uma 
comissão de inquérito é que pode 
dizer se é ou não má gestão, falta 
de recursos económicos ou finan-
ceiros ou se é problema puramen-
te de logística”, disse Guebuza à 
saída de uma reunião da Associa-
ção dos Combatentes de Luta de 
Libertação Nacional, na escola do 
partido FRELIMO, na província 
de Maputo, em finais de Abril.

O primeiro trimestre do ano 
lectivo de 2022 terminou em finais 
de Maio, sem que o livro escolar 
tivesse sido distribuído nas esco-
las nacionais. Os professores tive-
ram que se desdobrar a inventar 
metodologias para leccionar. “Eu 
chamo atenção daqueles que es-
tão ligados a essa área da logísti-
ca, porque sem as nossas crianças 
estudarem como deve ser, será um 
desastre, no futuro”, disse Arman-
do Guebuza na mesma ocasião.

O Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano jus-
tificou na altura que o atraso na 
distribuição dos livros deveu-se a 
problemas logísticos e de restri-
ção de circulação de mercadorias, 
bens e serviços imposta pela pan-
demia da COVID-19.

Oposição ao terceiro mandato
Na última reunião da Organi-

zação da Juventude Moçambi-
cana (OJM), realizada na Mato-
la, província de Maputo, a 20 de 
Maio, manifestou-se a vontade de 
ver Filipe Nyusi na direcção do 

MANGAVA DOS SANTOS

partido. “Camarada Presidente, 
queremos aqui, agora, reafirmar o 
nosso voto incondicional para que 
continue na direcção do partido 
por mais cinco anos”, disse An-
chia Talapa, secretária cessante da 
OJM. 

Convidado a comentar, Ar-
mando Guebuza, mais uma vez, 
disse desconhecer o apoio que a 
organização juvenil presta ao ac-
tual PR. “Não ouvi isso (o apoio 
a um terceiro mandato a Filipe 
Nyusi)”, disse o antigo presiden-
te, apesar de ser publicamente sa-
bido que esteve na reunião juvenil 
na Matola.

Um terceiro mandato na direc-
ção do partido significaria conti-
nuar a controlar o Governo. No 
fim do dia, esta “pretensão” da 
Jota serve para testar as águas para 
um eventual terceiro mandato pre-
sidencial, uma vez que Nyusi está 
impedido de concorrer a mais cin-
co anos. 

Há quem entenda que a pe-
regrinação de Nyusi para dirigir 
o país por mais um quinquénio, 
apesar de encontrar oposição den-
tro e fora do partido, pode se efec-
tivar, até porque ultimamente Sua 
Excelências anda rodeado de ami-
gos que mandaram passear o li-
mite de mandatos presidenciais 
como é o caso de Paul Kagame, 
Youweri Musseveni e Theodore 
Obiang, este último que o PR visi-
tou na última semana.

Presidente Armando Guebuza

Antigo PR tem se notabilizado como crítico a vários aspectos da vida politica e social
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