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Ainda sobre os sete mil militares fantasmas

A tradição corrupta do sector da Defesa

MANGAVA DOS SANTOS

N

a última semana se destapou mais um caso de
corrupção no Ministério
da Defesa, sector que deve velar pela
segurança e soberania do país. Desta
vez descobriu-se que há sete mil militares fantasmas que estão a receber
salários sem nunca se terem feito à
uma instituição de defesa ou ter tido
qualquer treino militar.
De acordo com uma fonte no
Ministério da Defesa Nacional
(MDN), os principais responsáveis
pelo enfileiramento de nomes que
não estão ligados ao sector são as
altas patentes como generais, coronéis, políticos e antigos combatentes.
Contas rápidas a partir de um
salário base de cinco mil meticais indicam que o Estado era lesado mensalmente num valor de 35 milhões
de meticais por mês. Os sectores das
Forças de Defesa e Segurança são os
preferidos para inserção no aparelho
de Estado de sobrinhos, filhos e outros intocáveis sem qualquer competência ou requisito, passando assim
a auferir salário provenientes de fundos públicos.
Mas esta prática não é nova. Tem
raízes profundas e os detentores do
poder naquela instituição fazem ouvidos de mercador, pois são os principais beneficiários. Por exemplo, os
antigos combatentes têm tanta força
que conseguiram fazer lobbies para
se criar um ministério exclusivamente para si.
O Ministério dos Combatentes,
que devia ser uma pequena direcção
no Ministério da Defesa, serve para
pagar pensões dos antigos combatentes e seus dependentes, para além
de distribuir benefícios aos mesmos.
Mas sabe-se que os antigos combatentes, usam este ministério para
pressionar e criar lobbies de licenças
de exploração de minerais, da pesca
e vários sectores apetecíveis da economia.
Aliás, criou-se uma ideia de que
o ministério tem lugares cativos para
si e seus filhos, razão pela qual a
nova ministra do pelouro foi vaiada
por sectores conservadores da instituição, exactamente por esperarem
que devia ser um dos seus a ocupar
o poleiro ministerial.
Antes de cessar, o antigo Ministro dos Combatentes dizia que
houve registo de pelo menos 89 mil
combatentes no ministério e que se
estava a mobilizar mais fundos para
tornar a situação dos homens que

Contas rápidas a partir de um salário base de cinco mil meticais indicam que o Estado era
lesado mensalmente num valor de 35 milhões de meticais por mês

deram sangue pelo país, mais cómoda. O número já é alto e levanta suspeições. Mas mais ainda duvidoso é
o registo infindável de combatentes
que iniciou há décadas. Não deixa
de ser irónico que o país consiga
recensear mais de 10 milhões de cidadãos para as eleições em menos
de quatro meses, mas não tenha a
mesma força para inscrever todos os
combatentes desde 1975.

ria permitir tal roubalheira, escapando ao escrutínio público sob a capa
da “defesa da soberania”.
É essa alergia à prestação de
contas que fez com que muitos comentadores e pessoas que mamaram
directamente o taco das dívidas ocultas resistissem a um julgamento público até o fim, sob risco de se estar
a trazer “segredos de Estado” ao
público. O que saiu durante as sessões de julgamento foi a vergonhosa
Alergia à prestação de contas
podridão que infesta o sector da seO Ministério da Defesa, assim
gurança no país.
como o do Interior e o Serviço de
Recorde-se que o julgamento das
Informação e Segurança do Estado dívidas ocultas esteve apenas a dis(SISE) têm uma particularidade em cutir as comissões, que são cerca de
comum: alergia à prestação de con- 3% dos 2,2 mil milhões de dólares.
tas. Justamente por não se ter a cul- Falta ainda explicar o destino de
tura de check and balance, que as três 500 milhões de dólares que suposinstituições se viram envolvidas no tamente compraram material de defesa, de acordo com o SISE, mas o
escândalo das dívidas ocultas. Só
em entidades destas, com modelo de MDN disse que não viu o valor.
governação cinzento, é que se pode-

Esquemas com barba branca
Em 2015 foi despoletado um escândalo de desvio de 33 milhões de
meticais, por um grupo de militares
no Ministério da Defesa Nacional.
O saque ao erário no MDN foi possível porque é dos poucos se não o
único que está fora da Plataforma
Electrónica de Administração Financeira do Estado (e-SISTAFE).
Os militares envolvidos no esquema estavam afectos ao Comando do Exército. Para concretizar o
rombo, introduziram nomes e contas bancárias de esposas, amantes,
amigos entre outras pessoas, que
auferiam salários exorbitantes, e
nalguns momentos, dez vezes acima
do normal.
O assunto era do conhecimento
das mais altas patentes do exército,
tanto que de acordo com o jornal
Notícias publicado no dia 26 de
Novembro de 2015, houve tentativa de inviabilizar as investigações
por parte de responsáveis do Estado
Maior-General. Só quando foram
informados que corriam o risco de
ser presos por obstrução da justiça,
é que se abriu as portas para aprofundar a investigação.
Uma fonte do MDN indica que
como solução, o chefe de Estado
Maior-General das Forças Armadas
de Moçambique, Joaquim Mangrasse, ordenou o uso de sistema e-SISTAFE para o pagamento de salários
e evitar os fantasmas.
Até ao fecho desta edição 70%
dos militares não tinham recebido
os seus honorários, o que está a gerar um mal-estar. O MDN ainda
não se pronunciou formalmente
sobre a matéria.

Detidos polícias suspeitos de sequestrar dono
do bottle store em Maputo
tima ainda se encontra em cativeiro
e, foi raptada pelos agentes da lei
oi por volta das nove ho- e ordem, sendo dois membros da
ras do dia 12 de Fevereiro PRM e outro afecto ao serviço de
de 2022, quando um gru- investigação criminal (SERNIC), na
po de quatro indivíduos que se fazia província de Maputo.
Os dois polícias suspeitos de setransportar numa viatura branca,
rem sequestradores estão afectos ao
introduziram-se num estabelecimento de venda de bebidas alcoóli- Comando da PRM da cidade, encas fazendo se passar por clientes e quanto o membro do SERNIC trade seguida forçaram o proprietário balha na província de Maputo.
Hilário Lole, porta-voz do SERdo estabelecimento comercial e de
NIC na cidade de Maputo, disse que
um parque de venda de viaturas a
a vítima ainda se encontra no catientrar no seu carro.
veiro, estando em curso diligências
Segundo o porta-voz da Polívisando o seu resgate. De referir que
cia da República de Moçambique
(PRM) na cidade de Maputo, a ví- este não é o primeiro caso que enNANDO MABICA

F

volve membros da PRM e do SERNIC em esquemas de rapto. Seis
membros do SERNIC, na cidade
de Maputo, foram expulsos no ano
passado indiciados da prática desse
tipo de crime.
A capital do país é o epicentro
da indústria dos raptos, cujas principais vítimas são empresários de
origem asiática ou os seus familiares. Na semana finda, em menos
de dois dias, duas pessoas caíram
nas mãos dos raptores no coração
da baixa da cidade, sendo uma jovem de 24 anos e um professor de
uma Madrassa. A polícia ainda
não conseguiu esclarecer o caso.
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Venda de carne deteriorada e ao ar livre

Saúde Pública em risco em Nampula
AGOSTINHO MIGUEL

A

proliferação de carne
de vaca em decomposição e vendida ao ar
livre com todos os riscos de saúde
que podem daí surgir, virou uma
prática reiterada na cidade de
Nampula, sob o olhar impávido
das autoridades sanitárias e municipais que deveriam pôr cobro a
situação.
Ngani fez uma ronda pelos
mercados da urbe e verificou que
o negócio floresce normalmente.
O pior cenário ocorre no mercado grossista de Waresta, o maior a
céu aberto da região norte do país,
onde os vendedores não cumprem
com as mais elementares regras
de higiene. No local, os negociantes disputam espaço com o lixo
que exala um cheiro nauseabundo,
criando um ambiente apetecível
para moscas e baratas que pousam
na carne.
Alguns clientes lamentaram
a situação, mas acrescentaram
que não têm escolhas e preferem comprar ali porque o preço é
baixo, se comparado com o que
é praticado nos talhos da cidade,
por exemplo. De facto, um quilo
da carne nos mercados custa 50
meticais, quase cinco vezes acima
do preço dos talhos.
“A maioria recorre a esta carne
porque os preços são normais,
mas não deixa de ser um atentado à saúde. Outros, por desconhecimento do perigo, adquirem em
grandes quantidades para revender
nos bares que fazem petisco nos
bairros”, contou Salimo Abdul
de 32 anos de idade, residente do
bairro de Natikiri.

Diferente da maioria, Samito
Assiraje de 43 anos de idade, chefe
de uma família composta por sete
membros e residente na zona do
Viera, bairro de Murrapaniua, não
quer saber do assunto. Assiraje já
sentiu na pele as consequências
do consumo de carne imprópria e
só não aconteceu o pior porque os
vizinhos o encaminharam logo ao
centro de saúde anexo ao Hospital Psiquiátrico de Nampula, vulgo
clínica, onde foi prontamente atendido.
“Não gosto de me lembrar
desse episódio, mas há meses
quase morri depois de consumir
a carne. Tive diarreias e sobrevivi
porque fui de imediato recolhido à
clinica. A minha família também
teve diarreias ligeiras, mas foi mais
grave para mim. Quando saí da
clinica ouvi relatos de outras famílias que passaram pela mesma
situação”, contou Assiraje.
Segundo a Especialista em
Saúde Pública, Olinda Ramucheque, é preciso que as autoridades
levem à serio a situação. “Estamos
a falar de uma prática prejudicial
à saúde humana. Um alimento
mal conservado causa doenças. E
a carne deteriorada provoca danos
à saúde como diarreias, problemas respiratórios, dores de cabeça
e náuseas ou vómitos”, descreveu. “Vamos ter cuidado com o
que comemos e temos que colocar
a nossa saúde e vida em primeiro
lugar, pois ela é única e insubstituível”, acrescentou Ramucheque.
Ainda no Waresta encontramos
Jeremias Augusto, que se dedica
ao negócio há anos. Para ele, nem
sempre a culpa é dos vendedores

Venda de carne ao ar livre no mercado Waresta em Nampula

finais da carne, pois muitas vezes
o produto já vem deteriorado dos
matadouros. Augusto vai mais
longe ao afirmar que a única diferença entre os mercados e alguns
matadouros da cidade é que uns
operam a céu aberto e outros em
ambientes fechados, mas as péssimas condições de higiene são
quase as mesmas. E desafiou as
autoridades de saúde e da inspecção de actividades económicas a
visitar alguns açougues da urbe.
“Adquirimos a carne no matadouro de Muahivire e revendemos
noutros pontos desta província.
Eles dizem que é fácil a carne se
estragar porque há menor fluxo de
compradores e constantes avarias
de aparelhos de frio para conservação”, relatou Augusto. “Reconhecemos o perigo que isso representa
para a nossa saúde, mas também
não temos o que fazer. É preciso sobreviver e é daqui que nós
ganhamos o pão para alimentar a
nossa família”, acrescentou.
Ngani dirigiu-se ao Matadouro
de Muahivire, mas não conseguiu
chegar à fala com os dirigentes
da empresa. O gerente recusou
se pronunciar sobre o assunto no
nosso jornal alegadamente porque
precisaria de autorização dos seus
superiores hierárquicos.
Além do matadouro, nossa
equipa conversou com os proprietários de um talho que funciona nas imediações do mercado
Waresta. “Não temos tido clientes. Os poucos que nos visitam,
é provável que vem porque não
sabem que a carne também é

vendida ao ar livre e a um preço
baixo nos mercados. A situação está a comprometer o nosso
negócio, porque só somamos
prejuízos. Antes dessa anarquia
conseguíamos fazer pelo menos
2700 meticais por dia contra 1500
actualmente”, disse o vendedor do
talho, que se identificou apenas
por Ali.
Autoridades do mercado
Segundo o Chefe do Mercado Grossista do Waresta, Juma
Pilopilo, o seu elenco tentou
por inúmeras vezes mobilizar
os vendedores e a população a
evitarem a venda e a compra da
carne, mas não tem tido sucessos. “Temos vindo a desencadear
campanhas de sensibilização, mas
as pessoas, sobretudo os vendedores são renitentes. Já confiscamos muita carne deteriorada
várias vezes, mas a situação continua. Nós como autoridade, vamos
continuar a trabalhar para repor a
ordem”, disse Pilopilo.
Já o Delegado Provincial da
Inspeção Nacional das Actividades
Económicas (INAE) em Nampula, Élio Rareque, não entrou em
detalhes sobre o que é que a instituição que dirige tem em manga
para controlar a situação, apenas
se limitou a dizer que a INAE vai
aplicar mão dura contra os prevaricadores. “Já enviamos uma equipa de fiscalização no terreno para
repor a legalidade e os infractores
serão responsabilizados através de
multas pesadas”, avisou.
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Homero Lobo

Os filhos dos presidentes
A

detenção de Armando Ndambi
Guebuza, filho do antigo estadista moçambicano Armando Emilio
Guebuza (entre 2004 e 2014), pelo seu alegado envolvimento no intrincado caso das dívidas ocultas, levantou uma série de questionamentos no seio da sociedade relativamente ao
“modus vivendi” dos filhos dos presidentes da
República.
A forma desinibida como exibem a sua
faustosa fortuna não “cai bem” aos olhos do
povo, especialmente quando se vem a saber
que, à grande parte deles, nunca foi reconhecido qualquer mérito (ou sequer actividade) profissional. Do clã Guebuza, já antes de Ndambi, muito se questionava sobre a proveniência
dos empreendimentos dos seus irmãos Mussumbuluko e Valentina (já falecida). O primeiro esteve alegadamente envolvido como suposto intermediário num negócio de armas…
Enquanto que a segunda, empresária de sucesso, assassinada pelo próprio marido, era, entre
outras, uma das principais accionistas da multinacional Startimes, por sinal, uma das peças-chave no processo de transição da TV analógica para digital…
Muito graças aos (de)feitos do pai, ao longo
dos seus 10 anos de presidência – período no
qual os níveis de pobreza dispararam e os desníveis sociais se agravaram exponencialmente
– nenhum destes filhos de Armando Guebuza
granjeou simpatias.
Antes houve o já falecido Nympine Chissano, filho do presidente Joaquim Chissano, acusado entre outras de estar envolvido no assassi-

nato do jornalistra Carlos Cardoso. Homem de
poucas falas, Nympine era descrito como uma
figura irascível, que não admitia ser “incomodado”, até mesmo por individualidades ligadas
à nomenklatura. Foi nesse contexto que, quando Cardoso e o seu jornal (o “Metical”) começaram a investigar os contornos de um rombo
financeiro que levou à falência o extinto BCM
(Banco Comercial de Moçambique) foi barbaramente assassinado, sendo que o nome de
Nympine veio à baila, trazido por alguns dos
condenados por esse crime, acusado de ser o
principal mandante.
Nympine acabou perdendo a vida em circunstâncias pouco claras, havendo inclusive especulações segundo as quais ele não terá efectivamente morrido, mas que se encontra a viver
no Brasil onde terá assumido uma nova identidade. Esta versão ganhou força a partir do momento em que (se diz) que o seu caixão nunca
foi aberto durante as cerimónias fúnebres.
Agora temos o “menino traquinas” Florindo
Nyusi, filho do actual presidente Filipe Jacinto Nyusi. Um “showofista” de primeira classe,
amante de bólides e cuja arrogância tira qualquer um do sério.
Ainda na flor dos vinte e picos anos, não se
lhe conhece qualquer actividade laboral, apenas
se desconhece a proveniência de tanto dinheiro
para a aquisição da sua invejável frota de viaturas topo de gama.
São vários os episódios de brigas e desacatos
protagonizados por Florindo, que se comentam
à boca cheia. Numa delas terá mesmo levado
uns bons açoites dos guardas da Presidência da

República, segundo consta, por ter irrompido
pelos jardins do Palácio da Ponta Vermelha (residência oficial do PR) a altas horas da madrugada com música altíssima, acompanhado de
amigo/as, sequer se importando com o merecido descanso a que o pai (da nação) tem direito.
Num outro episódio recente, também se relata que o jovem tentou fazer as mesmas “brincadeiras” na África do Sul, tendo sido severamente “castigado” pelos agentes da lei e ordem
daquele país e obrigado a abandonar o território
sul-africano.
Com Samora Machel na presidência (1975 –
1986) a conversa era outra. Nenhum dos filhos
se envolveu em polémicas, porque antes mesmo
de qualquer coisa “transpirar” cá para fora, ele
próprio se encarregava de colocar a sua mão dura sobre o visado.
Samora chegou inclusive a mandar para a
“reeducação” uma das filhas e o genro, alegadamente por comportamentos inadequados.
Aliás, é de sua autoria a famosa frase “estudem meus filhos, porque o presidente aqui sou
eu!...”
Consta que Filipe Nyusi ambiciona concorrer para um terceiro mandato, porém está muito
tremida essa reeleição. Um dos motivos (talvez
o de somenos, mas mesmo assim marcante) será
certamente as “tropelias” do seu filhote.
Se assim acontecer, ou seja, se Nyusi não for
reeleito, o país aguarda com expectativa – e espírito de cobrança – por melhores comportamentos por parte dos filhos do novo inquilino
da Ponta Vermelha.

Porta Potty e o preço da “ricaria”
CUSTÓDIO DUMA

coisa. Uma menina que se entrega àquilo, recusa a sua dignidade, recusa o seu ser, recusa-se a
té agora está a ser muito difícil dige- si mesmo. Se calhar porque nunca foi ou nunca
rir o assunto. Está a ser difícil emitir existiu. No meio de tanta pobreza em que viveuma opinião. Não consigo relaciomos nos acostumamos a aceitar o ser humano
nar o assunto com quase nada do que sei. Nem sem dignidade. Um rico que para se sentir gente
com as minhas muitas leituras filosóficas ou so- tem que fazer aquilo também recusa que é hubre as psicopatias forenses. Não consigo relamano. Passa para um nível em que ele pensa ser
cionar o assunto nem com os filmes de terror
um deus, que tudo pode, na proporção que quiou sobre o masoquismo. Não consigo relacioser. Na verdade, um doente mental.
nar nem com os rituais satânicos de que temos
Mas penso também na forma como a nossa
acompanhado. É um assunto que me ultrapassa sociedade capitalista, mercantilista e consumista
um pouco.
substitui a dignidade com prazeres carnais. ToSou ultrapassado pela abstração das menida a conjuntura social que nos rodeia é mercannas ou senhoras que se entregam àquelas prátilista: tudo se vende e tudo se compra. Pode se
ticas e sou ultrapassado pelos ricos que sentem inclusive vender a dignidade humana em troca
necessidade daquilo para se sentirem alguma
de bens materiais. É o mundo em que vivemos:

PUBLICIDADE

A

o diabo pode comprar ou ficar com as nossas
almas se ele puder proporcionar-nos uma vida material vistosa. Para quê? Muitas vezes para nada. Só para postar nas redes sociais: vidas
largas... “ricarias”...
Eu, entretanto, penso de maneira diferente:
a minha vida não tem preço, a minha dignidade não tem preço. Prefiro ficar aqui no Bokisso a fazer minha machamba e criar minhas cafreais do que ir comer excrementos para ser
rico. Haja limites!!!
PS. Porta Potty é Dubai...o que está a acontecer entre os ricos e as damas de Maputo? O
que está a acontecer entre os ricos de Joburg,
Sandton, Cape Town, Durban, Lisboa, Paris,
São Paulo e as nossas damas??
Time Will Tell...
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Segundo Conselho Executivo Provincial

Vítimas do terrorismo “amparadas” pelo
Governo em Niassa
PEDRO FABIÃO

O

Conselho Executivo Provincial (CEP) de Niassa
pretende, através de uma
actividade multi-sectorial, criar condições para que mulheres vítimas
de ataques terroristas no distrito de
Mecula possam desenvolver as suas
actividades de forma segura.
Esta garantia foi dada pelo
porta-voz do Conselho Executivo Provincial em Niassa, Ramos Mboane,
que falava à margem da VIIª Sessão
Ordinária do órgão havida terça-feira
finda (3) em Lichinga. Mboane frisou que, no ano passado, a província
beneficiou-se do financiamento do
Fundo das Nações Unidas para População (FNUAP), que se destinou
à distribuição de kits de dignidade
para as mulheres vítimas de ataques
de terrorismo em Cabo Delgado que
se deslocaram para Malica e Marrupa. Após uma avaliação positiva, foi
desenhado um plano e submetido ao
Governo do Japão e, presentemente,
estão assegurados cerca de 59 mil dólares norte-americanos.
Segundo aquele responsável, com
este fundo destinados especificamente
à questões de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Redução de Violência
Baseada no Género, há uma oportunidade para integração das realizações
do sector de Género, Criança e Acção
Social. A atenção será dada ao distri-

Ramos Mboane, Porta-Voz da Sétima Sessão Ordinária do CEP

to de Mecula, onde se espera que, de
Abril 2022 a Março de 2023, se desenvolvam uma série de actividades
de apoio às mulheres, em particular e,
em geral, a população que se encontra
em situação deslocada devido aos ataques terroristas.
“Há várias actividades, conforme
referimo-nos. O plano, quando foi
desenhado, estava focado na questão
de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
Redução de Violência Baseada no
Género, mas houve uma necessidade
de adaptá-lo para responder à situação
de conflito, de modo que a mulher,
mesmo que esteja em situação de deslocada, possa continuar a beneficiar

de um pacote integrado de assistência”, comentou o porta-voz do CEP
em Niassa.
Conclusão de duas maternidades
O porta-voz do CEP deu a conhecer que, até ao presente momento,
estão concluídas as obras de construção de duas maternidades, cada uma
delas com três camas, localizadas
na localidade de Mississi, posto administrativo de Mitande, distrito de
Mandimba e outra em Bero, em Mecanhelas.
Ramos Mboane disse ainda que
uma das salas do Centro de Saúde de
Mississi funcionava com uma sala de

partos e, pela densidade populacional
da região, a mesma não respondia à
demanda, sobretudo a assistência à
mulher e criança. Enquanto em Bero, localidade de Caronga, distrito
de Mecanhelas, é a primeira infra-estrutura sanitária no local e, com
a entrada em funcionamento, será
assegurado o serviço de atendimento
externo e outros, após a sua expansão,
posteriormente.
“Entendemos nós que, primeiro,
vai trazer o parto mais humanizado à mulher e isso poderá reduzir a
ocorrência de partos em casa, que é
um grande risco para a mulher, mas
também as consultas de planeamento
familiar, pós parto, de cancro de colo do útero já vão ser realizadas num
ambiente mais seguro, porque quando
não temos uma maternidade separada dos outros serviços, em algum
momento, isso cria um constrangimento”, considerou Mboane.
A breve trecho, espera-se que se
faça a entrega da obra de Ritande, em
Mecanhelas, à população. Até Abril
último, as obras de construção já estavam a 60 por cento de execução.
Também, o porta-voz do CEP informou que, no reforço da capacidade
de resposta às necessidades da população do ponto de vista de acesso aos
cuidados de saúde, foi adquirida uma
ambulância para o distrito de Mecanhelas.

Diocese de Pemba e Governo dos Estados Unidos
doam 931 casas às vitimas do terrorismo
JACKSON BASILIO

O

distrito de Chiúre na
província de Cabo
Delgado faz partes dos
locais mais seguros e escolhidos
pelas vitimas do terrorismo. Mas
a falta de abrigo é um dos problemas das famílias que perderam
quase tudo devido acção violenta dos malfeitores que ameaçam
a segurança da província desde
2017.
Para minimizar o sofrimento
das referidas famílias, a Cáritas
da Diocese de Pemba em parceria com a Agência dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID) financiou
um projecto de construção de

residências e que procedeu com a
entrega de 931 casas construídas
para igual número das famílias
que estavam no centro de acolhimento de Meculane.
A cerimónia de entrega foi
dirigida pelo Bispo da Diocese de Pemba, António Juliasse
Sandramo, na companhia do Administrador do distrito de Chiúre,
Oliveira Amimo. No encontro,
o prelado solidarizou-se com oscarenciadas. “A igreja católica
reconhece que as famílias perderam quase tudo o que tinham.
Com a entrega destas residências
não significa que a igreja já não
vai continuar a apoiar mais”, disse o chefe da igreja católica em

Cabo Delgado. Para além das
casas, a diocese entregou igual
número se sanitários públicos. O
bispo apelou as famílias a fazerem o máximo para conservar as
casas, como forma de valorizar
os esforços dos doadores e evitar
o desvio do material que restou
das obras, que deverá posteriormente ser doado a uma mesquita
local, visando melhorar as condições da infraestrutura.
O administrador de Chiúre
agradeceu o gesto de solidariedade da igreja católica em parceria
com a USAID, tendo afirmado
que o distrito de Chiúre é um dos
que acolheu mais famílias que
precisam daquele tipo de apoio

para minimizar o seu sofrimento. Oliveira Amimo frisou que
Chiúre recebeu famílias de Macomia, Quissanga, Mocímboa
da Praia, Palma, Ibo, Meluco e
Mueda, totalizando 12.700 famílias distribuídas em mais de dois
centros de acolhimento.
Considerado o distrito mais
populoso da província, para este
ano, Chiúre matriculou cerca de
4365 alunos vitimas de terrorismo, que se juntaram a um total
de 81325 nativos.
Os alunos estarão distribuídos em 141 escolas sendo 138 do
ensino primário, duas do ensino
secundário e uma do ensino técnico profissional.
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AD LITTERAM

“

Afonso Almeida Brandão

Toda espera tem limite

Você tem-me cavalgado, seu
safado! Você tem-me cavalgado, mas nem por isso me
pôs a pensar como você. Que uma
coisa pensa o cavalo: outra quem
está a montá-lo” — escreveu, um
dia, o meu saudoso primo e Poeta,
Alexandre O´Neill (1924-1986), Figura Maior da Actual Literatura
Contemporânea Portuguesa, além
Fronteiras.
Justamente por isso é que durante os períodos de eleições chovem as
promessas cuja esmagadora maioria jamais foram feitas com intenção de serem cumpridas, além das
que se afiguram totalmente irrealistas, por carecerem de profundos
estudos de viabilidade ou de seguras fontes de financiamento, além
de competência e esforço válido dos
possíveis ou propostos executores.
Basta olhar para as actuais Eleições
Presidenciais de França (agora com
a realização da Segunda Volta já
agendada) e com todos aquelas que
se realizaram entre nós, em Moçambique, desde 1994.
Podem embalar-se as pessoas
com cantigas de bons treinados e
iludí-los na sua boa-fé, mas tempos
virão em que a insatisfação, compreensão e descoberta do logro da
irrealidade das promessas generalize o descontentamento e se repare e tome consciência dos pés de
barro que o ídolo tem. Este exemplo
ao nosso actual Presidente da República é explicativo e exemplifica
o que dizemos, com os resultados

que estão bem à vista de todos. É sempre difícil, senão impossível, agradar
a gregos e a troianos, mas não deixará
de se reconhecer, melhor ou pior, o denodo, o empenho, a verticalidade e a
justeza do esforço.
O ideal seria que o diálogo se instalasse, não o de surdos evidentemente,
de forma a levar à prática a participação colectiva e a cooperação entre as
verdadeiramente empenhadas em realizar obra útil e benéfica para o Progresso efectivo de Moçambique, de
forma a propiciar o rendimento compatível com o nível social, económico
e cultural desejável para os moçambicanios, providenciando que fosse repartido com Justiça e Equidade, tendo
em conta as suas reais necessidades
e desníveis sociais (aliás inaceitáveis
nos tempos que correm), no caminho
certo e seguro para os erradicar com
maior urgência. Somos de opinião que
este “panorama se fica a dever que a
FRELIMO, ao longo destes 47 anos
de Independência, nunca teve Oposição forte, responsável e à altura, por
inexistência de Quadros em número suficiente e capazes de “dar luta” e
derrubar obstáculos. Talvez, num Futuro a médio prazo, isso venha a ser
possível através dos Jovens que hoje
saem das diversas Universidades com
outra energia, conhecimentos, vocação
e capacidades políticas. Esperemos
que sim...
Contrariamente, porém, estamos assistindo, de forma preocupante e assustadora, ao empobrecimento
de um número alarmante e cada vez

maior de cidadãos , alguns rondando já há muito as fronteiras da miséria, enquanto outros são largamente
favorecidos, a começar por alguns
Governantes — incluindo os dois anteriores Presidentes da República —
que nos têm (des)governado e roubado
descaradamente aos milhões de dólares sem que nada aconteça), o que é de
lamentar... Será que a Justiça está de
Férias?!...
E o pior é que tal acontece de
forma (quase) regular e abusiava, num
alarde de Vaidade e esmagamento que
adultera, escandaliza, envergonha e
viola o conceito de Moradidade que
nos habituaramos a prevalecer. E não
ficamos por aqui, evidentemente!
O recurso à prostituição, ao proxenetismo, ao roubo, à fraude, ao suborno a todos os níveis, incluindo
jornalistas (tivemos o caso recente do
que se passou na cidade da Beira),
ao crime e à droga, o desespero que
leva ao suicídio, a Mendicidade Juvenil, um pouco por todas as cidades do
nosso País, em assustador crescendo, é
uma triste e desoladora imagem do perigoso e angustiante caminho que querem forçar-nos a percorrer.
Alguma vez o «cavalo» pode —
irá mesmo — sacudir quem o monta?
Não seria a primeira vez, também
entre nós como no Mundo Cão em
que todos vivemos, afinal de contas...
Que o exemplo esteja presente na
visão dos que não se detêm na cegueira de obter «o máximo sem olhar
a meios» é o que se vê por aí “à fartazana” entre os nossos Políticos e

Empresários (com honrosas excepções, claro!). Os Moçambicanos são
bons. Deixam-se dormir e explorar
às vezes, muitas vezes até, mas também não seria a primeira vez que
acordam para sacudir o jugo e alcançar e Liberdade e a Justiça. Cada
vez irá sendo mais difícil enganar o
Povo, embora tenhamos presente que
o pobre é o maior inimigo dos outros pobres e nisso tenham confiadamente apostado e tudo tenham feito
para manter essa situação, quer pelo
acenar de miragens, quer pelo cerceamento do Ensino e da Cultura,
dificultando-lhes a emancipação que
lhe abra o pensamento.
Houve sempre entre nós um enorme débito de esclarecimento e compreensão, mas a pouco e pouco, o
despertar vai animando as pessoas,
levando-as à procura da rectidão
do caminho, sob a Ética da Moral
em que intimamente acreditam, e à
busca dos meios propícios e ao seu
alcance, para a travagem da exploração e injustiça de que são vítimas.
E, mais do que isso: à conquista das prerrogativas e da imposição
dos direitos a que têm jus, para que
as desigualdades se encurtem gradualmente até à eliminação total,
para que não haja esclarecimentos
entre os Cidadãos e todos gozem,
por igual, de bem-estar, liberdade e
progresso, sem esquecer que «todo o
homem é o homem todo», no dizer
do Filósofo e Pensador, Jean-Paul
Sartre (1905-1980).

E o cancro da corrupção matou o país...
nome, data de nascimento, filiação. O
SÉRGIO RAIMUNDO - MILITAR caixão foi poisado e a boca da cova com
dentes bem afiados por pás aguardauando a funerária meteu- va para engolir os restos do país. O país
-se no cemitério com o
estava nu no caixão, tal qual sempre
cadáver do país enrolado
andou em vida. Depois de morrer não
num pano branco e trancado no caifoi preciso deslizar as pestanas dos seus
xão, os soluços dos presentes começa- olhos, o país sempre andou de olhos
ram a espumar. Eram soluços breves fechados. Os coveiros da função públique decaíam das gargantas como pe- ca ali estavam com canhões de pás para
quenas cascatas. O país estreava-se no disparar contra o cadáver do país e iremcemitério depois anos e anos lutando -se embora antes das quinze e trinta.
contra um cancro da corrupção.
E todos queriam despedir-se do país
Um fulano qualquer, metido em
que foi evacuado pelos pés pelo cancro
uma gigante bata, com o pescoço
da corrupção no hospital central. Os tripreso por colarinho branco como
bunais envelhecidos por processos arquiuma cadela, tropeçava a vista em pá- vados, os ex-presidentes suportando a
ginas da constituição procurando
velhice em muletas de poder, os senhopelos cânticos da despedida. Orgares deputados sonecando sobre o fardo
nizava a cerimónia e, de instante a
das suas barrigas cheias de subsídios.
instante, chamava o povo para perRecordo-me de ter visto todas as proguntá-lo sobre os dados do óbito;
víncias metidas em luto e evacuando

Q

bolhas de lágrimas em lencinhos. Um
bando de jornalistas, sem dó, disparava setas de flash ao caixão do país e um
exército de moscas, nas bordas do caixão, afinava as antenas para roer o muco
do cadáver e os restos que o cancro não
conseguiu engolir.
O fulano que dirigia a cerimónia leu
artigos de consolação, recitou versos do
hino nacional, encheu o cemitério de
cânticos e decretos de esperança e desparafusou o caixão para a última despedida; as moscas antenaram-se sobre
os despojos do país. “Esse país cheira
mal”, disse um ministro.
No adeus. Primeiro foram os tribunais que foram sacudir uma vénia ao
caixão, depois seguiram os ministros
que tentavam fermentar lágrimas, depois seguiram as forças armadas que se
comprometeram a proteger com honra
e coragem o túmulo do país e depois os

senhores deputados saindo, um a um,
do túnel da soneca foram dizer adeus
ao país.
O povo foi o último a despedir-se
do país. Como sempre, apresentou-se
com uma camisa descosida que não
escondia a enorme barriga cheia de
tripas e coágulos de fome, o povo que
assistiu ao cancro do país sem se importar, o povo que no lugar de correr
com as receitas para curar o país, corria com boletins de voto, o povo que
elegia o melhor cancro para o país.
O povo chorou perante o cadáver do
país, mas a cerimónia teve de continuar, porque o povo nunca fez nada
para que o país continuasse vivo.
O caixão desceu à boca da cova, as
pás começaram a fazer o seu trabalho
e as formigas exigiram subsídio, pois
não queriam devorar um cadáver que
já tinha sido esvaziado pela corrupção.
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Enfermeiras de SMI queixam-se da precariedade
e sobrecarga no trabalho
ANTÓNIO CINTURA

N

ão obstante reconheçam
as acusações de cobranças
ilícitas que pesam sobre
a classe, as enfermeiras de Saúde
Materno Infantil (SMI) da província
de Nampula, popularmente conhecidas por parteiras, queixam-se da
precariedade do trabalho, sobrecarga
e dos salários não compatíveis com o
elevado custo de vida. Estas lamentações foram apresentadas, na passada
quinta-feira, 5 de Maio, durante as
comemorações do Dia Internacional
das Parteiras que este ano se celebra
com o lema “Parteira: 100 anos de
progresso”.
De acordo com Rosenel Felex,
técnica e supervisora de SMI em
Nampula, outro grande desafio desta
classe de profissionais é a crónica
escassez de material médico-cirúrgico, pese embora haja registo de
avanços significativos no que concerne à rede de unidades sanitárias,
uma vez que há cada vez mais centros
de saúde próximos às comunidades.
“Existem unidades sanitárias que
funcionam com apenas uma ou duas
enfermeiras, cabendo a estas a responsabilidade por uma variedade de
actividades, desde a componente de
acompanhamento, educação comunitária até à assistência de partos,” disse
a supervisora.
Graça Alberto, enfermeira e formadora de SMI no Instituto de Ciências de Saúde de Nampula, disse que,
para além de trabalhar no atendimento às parturientes, está também
empenhada na formação de profissionais desta área.
Por sua vez, Antónia Maria
Morais, também profissional de SMI,
afirmou que celebra o “Dia Internacional das Parteiras” com um misto
de alegria e tristeza porque, por um
lado, ela cuida e ajuda as mulheres a
trazerem uma vida ao mundo e, por
outro, as condições de trabalho são
deplorável, pois são poucas profissionais e as tarefas são inúmeras. “Há
muitas tarefas sob a nossa responsabilidade e fazemos sacrifícios para cumprir a nossa missão de salvar vidas”,
comentou acrescentando que “o meu
maior desejo é que um o Estado crie
condições de empregar mais enfermeiras de modo que cada profissional
possa assistir a pelo menos 15 ou 20
pacientes por dia”.
Antónia Morais disse que a classe
precisa de ser reconhecida pelo papel
que desempenha no dia-a-dia. “Sabe-

mos que o Governo tem feito muito
esforço para melhor as condições dos
profissionais da Saúde, mas pedimos
que o esforço seja a redobrar para que
as parteiras sejam uma verdadeira
classe de profissionais, aumentando o
nosso salário para que seja compatível com o custo de vida” sugeriu.
Importa referir que, dados indicam que, actualmente, a província
de Nampula conta com um total de
968 enfermeiras de SMI, de diferentes níveis (básico, elementar, médio
e superior), perfazendo um rácio de
6707 habitantes por cada enfermeira,
uma sobrecarga de trabalho muito
acima daquilo que seria o normal.

atendimento aos pacientes. Rosenel
Felex é da opinião de que se deve promover mecanismos de denúncias desses casos. “Em todas as maternidades
temos os números de contacto dos
dirigentes do hospital, temos o gabinete do utente, livros de reclamação e
caixas que denominamos por satisfatómetro em que, após o atendimento,
a paciente pode opiniar sobre a prestação dos cuidados recebidos. Esta é
uma metodologia que estamos a usar
para colmatar este mal”, informou.
Durante o primeiro trimestre do
ano em curso, através destas denúncias e vídeos colocados a circular nas
redes sociais, foram tomadas medidas
administrativas contra cinco funcioCobranças Ilícitas
nárias afectas a diferentes materniA técnica e supervisora de SMI
dades da província, como forma de
em Nampula reconheceu a existência desencorajar a prática.
de enfermeiras que têm vindo a manPor sua vez, a Secretária Perchar a imagem desta classe fazendo
manente do Distrito de Nampula,
cobranças ilícitas, para além do mau Adelina Tavares, disse que no país a

classe das enfermeiras de SMI continua a ser a espinha dorsal do Serviço Nacional de Saúde, representado por mulheres, mas ainda é um
número insuficiente para responder
à demanda dos cuidados de saúde da
mulher, da criança, e da sua família.
“Apesar dos desafios, gostaríamos
de reconhecer a entrega daquelas parteiras que dia e noite dão o melhor de
si para ultrapassar as dificuldades que
enfrentam, não obstante as condições
não são das melhores. De referir que
está em curso a formação de todas as
enfermeiras de nível elementar para
ascenderem ao nível médio, é um processo, mas é possível, e está a acontecer”, disse a Secretária.
Quanto ao mau atendimento, violência obstétrica e cobranças ilícitas,
Tavares exortou todas as parteiras
para que se engajem na mudança de
comportamento e de atitudes.
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Ecos de 1 de Maio

Elevado custo de vida agrava penúria dos
trabalhadores em Cabo Delgado
JACKSON BASILIO

O

PUBLICIDADE

custo de vida e os salários
que se pagam no país, não
vão ao encontro da situação real do trabalhador. O cenário é
confirmado pelo Secretário Executivo Provincial da Organização dos Trabalhadores de Moçambique em Cabo
Delgado, Manuel André. O nosso interlocutor disse que o elevado custo de
vida agrava a pobreza dos trabalhadores, uma vez que os mesmos só dependem do ordenado mensal para resolver as suas preocupações.
Recentemente, o governo anunciou novos salários com um aumento de 371.00 meticais, valor considerado muito baixo e distante da realidade
actual. Em Cabo Delgado, a situação é pior principalmente nos últimos
anos com a pandemia da COVID-19
e a instabilidade política, que assola a
província desde 2017. Os preços dos
produtos, principalmente os da primeira necessidade explodiram. Um
saco de arroz de 25 quilogramas saiu
de 1300 para 1800 meticais. Farinha
de milho com o mesmo peso é vendida a 1200 meticais contra os anteriores 900 e cinco litros de óleo sai a 800
contra os anteriores 650 meticais.
Além do custo elevado dos produ-

tos alimentares, outro problema relatado pelos trabalhadores é o transporte que subiu da cidade de Pemba, para
toda província. Com a entrada massiva das vitimas os ataques terroristas, a
capital provincial está completamente lotada de pessoas, facto que faz aumentar a cada dia os preços dos produtos, assim como o dos transportes.
Por outro lado, desde o ano passado e princípios deste, nas empresas
da província foram expulsos sem justa causa, cerca de 3420 trabalhadores,
sem consentimento da organização
dos trabalhadores e muitos funcionários exercem actividades sem contratos e equipamentos de trabalho. Os
despedimentos agravam a situação de
penúria em que milhares de chefes de
famíalia vivem. Segundo Manuel André, em Cabo Delgado, para além dos
despedimentos massivos sem justa
causa, os trabalhadores exercem funções sem contrato laboral, em péssimas condições e sem equipamento de
trabalho.
André acrescentou que alguns empregadores privilegiam o trabalho precário, evitam a inspecção nos locais
laborais e usam manobras dilatórias
com argumentos de que compram
produtos para investir nas empresas,

deixando os trabalhadores a exercerem actividades em péssimas condições.
Os lesados por sua vez, acusam
muitas empresas de não canalizarem
descontos para o Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS). “Inquieta-nos a situação dos contribuintes duvidosos porque descontam e não canalizam ao INSS colocando em causa o
trabalhador e a sua vida futura” concluiu André.
Ngani ouviu a dona Josefina Miguel, que disse para além dos salários
baixos e a falta de contrato, os trabalhadores na província sofrem de humilhações com os seus superiores hie-

rárquicos. Para a nossa interlocutora,
as empresas deveriam promover mais
respeito mútuo e o diálogo como a
única via para resolver os problemas.
A falta de observância das medidas de higiene de segurança no trabalho é outro dilema que os trabalhadores enfrentam e isso nota-se em
muitas actividades que da província.
As celebrações do primeiro de
Maio deste ano em Cabo Delgado, foram caracterizadas por uma grande
ausência de trabalhadores, apesar o
fim da calamidade pública no âmbito
da COVID-19. Na província comenta-se que os trabalhadores estão descontentes.
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Prestação de contas

Sociedade Civil aponta anomalias na
governação no Niassa
PEDRO FABIÃO

A

pesar de alguns progressos,
as Organizações da Sociedade Civil (OSC) mostram-se
preocupadas com as inúmeras anomalias
identificadas nos sectores de Saúde, Acção Social, Juventude e Emprego, e Meio
Ambiente, Terra e Recursos Naturais na
província de Niassa, e recomendam uma
maior abertura para prestação de contas por parte das instituições governamentais. Do rosário das irregularidades,
destacam-se cobranças ilícitas e falta de
medicamentos nas unidades sanitárias,
venda de vagas para ingressar no Estado,
e incumprimento de responsabilidades ficais. Estas preocupações foram apresentadas no decurso do Observatório de Desenvolvimento havido última quinta-feira
(5), na cidade de Lichinga.
De acordo com o Director Executivo do Fórum de Organizações Não Governamentais de Niassa (FONAGNI),
Agostinho Chiporo, embora se verifique
um desenvolvimento institucional em termos de infra-estruturas no sector da Saúde, ainda se registam questões de falta de
medicamentos e cobranças ilícitas para o
tratamento de pacientes nas unidades sanitárias. Chiporo também mostrou preocupação com a falta de critérios claros na
distribuição de oportunidades de emprego e o acesso aos kits para o auto-emprego para os jovens, tendo salientado que
OSC notaram que ainda prevalece situações de venda de vagas de emprego com
maior incidência nas instituições públicas
e/ou estatais.
Nos ramos de Floresta e Mineração,
verifica-se uma fraca colecta das receitas
nas empresas que actuam na província de
Niassa, como consequência do incumprimento das responsabilidades fiscais por
parte dos exploradores florestais e alguns
investidores do turismo cinegético no distrito de Majune. Aliado a isso, está a falta
de prestação de contas e de gestão transparente dos investidores nas fazendas do
bravio nos distritos de Majune, Mavago
e Mecula. Estas anomalias, segundo as
OSC, resultam da não existência de mecanismos claros de responsabilização dos
infractores nos sectores de terra, indústria
extractiva, florestal e faunístico. O fraco acesso à informação e conhecimento
sobre as quantidades dos recursos florestais e faunísticos explorados, os impostos pagos ao Governo a favor do Estado/
Comunidades locais, assim como a fraca
transparência na gestão dos procedimentos de canalização dos 20 por cento de
Responsabilidade Social, são também algumas das situações detectadas.
No sector agrário, especificamente o
programa SUSTENTA, OSC afirmam
que ainda não estão bem claros os mecanismos de acesso a esta oportunidade e
às formas de prestação de contas nas entidades governamentais e nos beneficiários,
principalmente os Pequenos Agricultores

Director Executivo do FONAGNI, Agostinho Chiporo

Comerciais Emergentes (PACE).
Outro aspecto levantado tem a ver
com a promoção dos direitos humanos
de Pessoas com Deficiência (PcD). As
OSC notaram que as PcD têm dificuldades de ter acesso aos serviços públicos
devido à ausência de rampas em algumas instituições públicas, nomeadamente os edifícios dos Governos provincial de
Niassa e distrital de Mecanhelas, e da Direcção Provincial de Educação, onde funciona a Secretaria de Estado.

Recomendações
Com vista a ultrapassar as irregularidades detectadas, as Organizações da
Sociedade Civil propõem que as instituições governamentais de Niassa devem
estar abertas às iniciativas de combate à
corrupção, em particular aos sectores de
Saúde e Trabalho, adopção de mecanismos de responsabilização dos infractores,
para além de incrementar viabilidades de
colecta de receitas, intensificando as responsabilidades corporativas das cooperativas mineiras de Lupilichi, distrito do
Lago, e gestão transparente das receitas
da futura fábrica de grafite em Nipepe.
As OSC afirmam que se deve garantir
a partilha dos benefícios no âmbito da exploração florestal, através da calendarização na entrega dos 20 porcento ou fundo
social, para que a sociedade civil tenha
espaço de fiscalizar e contribuir na gestão
sustentável comunitária do mesmo.
Outra recomendação está ligada à necessidade de sistematização e existência
de Base de Dados sobre investidores do
Turismo Cinegético e Operadores Florestais disponíveis, para além de criação de
espaços de prestação de contas por parte
das instituições governamentais em relação a execução dos programas.

tulo de exemplo, há melhoria no acesso
aos serviços sanitários com a entrada em
funcionamento dos centros de saúde de
Xipalango, em Maúa, e de Nakawele, em
Sanga, bairro da Cerâmica, em Lichinga, de Muetiha, em Mecanhelas; Militar
de Cuamba, de Meluluca, no Lago, e a
maternidade de Massangulo, em Ngauma; e Ligogole, em Muembe. Igualmente, no mesmo sector, foram criadas condições para dar resposta à prevenção da
COVID-19, e houve coordenação das acções de assistência e protecção social entre Governo e Sociedade Civil, através do
Fórum de Associações Moçambicanas de
Pessoas com Deficiência (FAMOD).
No campo de Meio Ambiente, Terra
e Outros Recursos Naturais, as OSC de
Niassa apontam como progresso a revisão da Política Nacional de Terra, ora em
processo, tendo em conta ao envolvimento das camadas mais vulneráveis, especificamente às mulheres, o asseguramento
da relação entre as Comunidades, Governo e Investidores no acto de exploração
dos recursos naturais, através da partilha
de benefícios entre as partes inclusas na
canalização dos 20 por cento dos Comités de Gestão de Recursos Naturais e penalizações dos exploradores ilegais nos
distritos de Maúa, Sanga, Mandimba,
Majune, Nipepe, Metarica e Lichinga.
Na componente de Juventude e Emprego, as OSC mencionam a criação de
instituições de representação do Estado
para ajudar na promoção de emprego, legalidade laboral e segurança social, concretamente para o Serviço Provincial da
Justiça e Trabalho e a Secretaria do Estado da Juventude e Emprego. Um outro ponto positivo é, ainda em processo,
a formação de jovens em Liderança Associativa e Gestão de Pequenos Negócios pelo Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo
(IFPELAC), para além de iniciativas de
geração de emprego, com recurso à distribuição de kits de auto-emprego nos distritos de Lichinga e Cuamba.

Progressos
Nem tudo constitui motivo de preocupação na governação em Niassa. Aliás,
as OSC notam com satisfação progressos
na área de Saúde e Acção Social, onde
nos anos 2020 a 2021 houve registo de algumas reformas para assegurar os partos Governo tem a palavra
institucionais e outros tratamentos. A tíRespondendo à inquietação sobre a

indisponibilidade de medicamentos e de
material médico-cirúrgico, o director dos
Serviços Provinciais de Saúde em Niassa, José Manuel, disse que é sabido que a
transição de Novembro a Janeiro não foi
das melhores devido à COVID-19 que colocou restrições na aquisição de medicamentos além-fronteiras. Porém, ele avançou que a situação começou a melhorar
a partir do mês de Janeiro com disponibilização de quantidades de medicamentos
que vão ao encontro da demanda.
Relativamente ao mau atendimento nas unidades sanitárias, Manuel frisou
que, recentemente, uma profissional de
Saúde Materno e Infantil (SMI) foi demitida do exercício das suas funções por envolvimento em actos de corrupção, tendo
acrescentado que este tipo de comportamento e outras posturas negativas se entendem como desafios de todos, uma vez
que, com a presença de várias instituições
de formação em Saúde governamentais
ou privadas, surgem formandos sem o
perfil para ser profissional idóneo.
O director dos Serviços Provinciais
de Justiça e Trabalho em Niassa, Vasco Ncole, afirmou que, apesar dos efeitos negativos da COVID-19 que retraíram
o desenvolvimento económico do país,
o Estado e também Pequenas e Médias
Empresas não deixaram de contratar funcionários ou trabalhadores, no qual mencionou que no ano passado foram distribuídos kits de emprego, no âmbito do
Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis
(FAIJ).
Por sua vez, o director do Serviço Provincial de Ambiente, Jornito Muemede,
disse que os 20 por cento canalizados às
comunidades dependem da existência de
um determinado operador de exploração
na região. No entanto, nos últimos dois
anos, em Niassa, um grande trabalho está
sendo feito como, por exemplo, em 2021
foram entregues acima de 19 milhões de
Meticais e neste ano de 2022 mais de 8
milhões.
O Secretário de Estado em Niassa,
Dinis Vilanculo, mostrou-se entusiasmado com as contribuições expostas durante a discussão, tendo em conta o melhoramento das intervenções e de como são
apreciados os pontos de vista das OSC e
parceiros de cooperação. No entanto, ele
apelou para que o Observatório de Desenvolvimento não seja transformado
num encontro para prestação de contas.
Já a governadora de Niassa, Elina
Massengele, agradeceu pelas questões colocadas pelas OSC por serem pertinentes,
mas que se devem reportar com respectivas provas para dar seguimento às instâncias competentes. “Queremos deixar
como pedido e recomendação para Organizações da Sociedade Civil que devem
reportar, com provas, os casos de corrupção na sua comunidade ou distrito. Se
tem um enfermeiro que cobrou, digam
qual é o enfermeiro e qual é o turno”, comentou a governante.
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Liberdade de imprensa e de expressão

A amnésia do presidente Guebuza
MANGAVA DOS SANTOS

O

antigo Presidente da República, Armando Guebuza, publicou na sua
página do Facebook uma mensagem
onde mostra “preocupação” em relação ao “recuo” do estado da liberdade de imprensa em Moçambique.
“Preocupa-nos quando a classe dos jornalistas, incluindo organizações de defesa e patrocínio das
liberdades de expressão e imprensa, se queixam de algum recuo das
suas conquistas, nesse domínio”,
lê-se no primeiro parágrafo da missiva alusiva ao dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
Na sua nota, o antigo Chefe de
Estado moçambicano entre os anos
2004-2014, disse que faz questão de
ler todos os jornais a que possa ter
acesso “mesmo os que são justas,
ou injustamente caústicos” consigo.
Armando Guebuza diz “compreender” que a liberdade de imprensa é um factor importante de
verificação e escrutínio (o chamado
check and balance) numa sociedade
democrática. Nesse processo de verificação e escrutínio, ela própria (a
imprensa) é escrutinada. “Por isso
é importante que ela actue num
quadro normativo de liberdade e
independência”, escreveu Guebuza, para no fim dizer “viva o 03 de
Maio, dia mundial da liberdade de
imprensa”.
Esta bela mensagem seria normal se fosse escrita e publicada por
outra figura política ou académica
no panorama moçambicano, mas
ganha contornos “curiosos” quando vem de um antigo Chefe de Estado que não teve muitas boas relações com os jornalistas.
O G-40 e o assalto à imprensa
A partir do ano de 2011 até
2015, no final do seu mandato, o
Presidente Armando Guebuza teve
um consulado pouco fácil. A sua
popularidade decresceu, movido
também pelas fontes alternativas de
informação que as pessoas foram
tendo, com dmaior destaque para a
internet.
As discussões sobre a vida pública passaram a ser visíveis e diversas questões que antes eram tabus,
viriam a ser discutidas em plataformas sociais acessíveis a todos. No
Facebook, várias narrativas sobre um
país glorioso foram desmontadas.

Presidente Armabdo Guebuza

Nuno Castel-Branco. O primeiro
reproduziu no jornal uma publicação do Facebook do segundo, onde
questionava a governação do Presidente Armando Guebuza, em de
2013.
Tempos depois, a PGR acusou
os dois (mais o editor do CanalMoz, Matias Guente) de crime de
difamação, calúnia e injúria contra
a figura do então chefe de Estado.
O julgamento e a sentença aconteceram em 2015, quando Guebuza
já não estava no poder. O tribunal
absolveu os dois acusados.
Entretanto, o regime não ficou
por aí. Em 2020, a PGR recorreu
ao Tribunal Supremo para contestar a absolvição dos réus. Esse foi
o segundo recurso, após o Tribunal
Superior de Recurso de Maputo ter
chumbado o primeiro em Julho do
mesmo ano. Um caso raro na história da justiça moçambicana.

que é uma das principais fontes de
receitas da indústria editorial. A
outra vertente foi a compra de participações de empresas jornalísticas
para que se alinhassem ao regime
do dia.
O resultado não podia ser diferente: os rankings ligados a liberdade de imprensa e de expressão começaram a conhecer o seu pior
momento desde que o país se tornou um Estado de Democrático de
Direito.
Tanto a Repórteres Sem Fronteiras (RSF), a Amnistia Internacional ou o Instituto para Comunicação Social da África Austral (MISA
– Moçambique) são unânimes em
afirmar que a liberdade de expressão no nosso país, está em risco.
As instituições internacionais,
assim como algumas nacionais, expressam preocupação a cada ano
sobre a deterioração contínua do
ambiente em que os jornalistas
Queda nos rankings internacionais exercem a sua profissão em MoO Presidente Guebuza que hoje çambique.
está “preocupado” com os que “se
O último relatório publicado a 3
queixam de algum recuo” nas liber- de Maio de 2022 pela RSF, indica
Vítimas do regime
Após a criação do G40, o Predades de de imprensa e de expres- que Moçambique está no 116º lusidente Guebuza fechou ainda o
são, foi um dos maiores promotores gar em termos de liberdade de imcerco à liberdade de imprensa, co- deste retrocesso durante o seu últi- prensa e de expressão, o que reprelocando entidades do Estado, nomo mandato.
senta uma queda de oito lugares
meadamente a Procuradoria-Geral
Se o infame G-40 já amordaface ao ano passado. O nosso país
da República (PGR) a amedrontar çava a liberdade de imprensa e de
está no pior lugar entre os PALOP
jornalistas e académicos que não
expressão, outra estratégia por si
(tirando a Guiné Equatorial). Anestivessem alinhados ao regime.
encontrada foi o asfixiamento eco- gola está no 99º lugar, Guiné-BisNessa empreitada, duas vítimas nómico da midia independente:
sau 92º e a estrela cintilante Case destacam: Fernando Mbanze,
afastando o empresariado nacioboVerde está na 27ª posição. Não
editor do prestigiado mediaFAX e o nal dos órgãos não alinhados e im- vamos esquecer o tempo que paseconomista moçambicano Carlos
pedindo que tenham publicidades, sou.
Como a estratégia, a Presidência da República criou um grupo de
choque composto por 40 senhores,
à partida todos académicos e colados ao regime da FRELIMO, com
o objectivo de assaltar o espaço das
redes sociais, dos jornais, rádios e
televisões públicas e privadas, exaltando os seus feitos e endeusando o
presidente.
Novas contas foram activadas
no Facebook, fatos e gravatas foram
vestidos e várias missivas foram
postas a circular, tudo com objectivo de saudar os feitos do grande líder Armando Guebuza. E porque o
partido no poder tem muita força,
colocou na direcção do Jornal Notícias, Televisão de Moçambique,
Rádio Moçambique e nalguns canais privados, pessoas para que não
deixassem vozes contrárias terem
espaço nesses canais. Qualquer tentativa nesse sentido era alvo de rajadas de textos e declarações contra.
Houve um aperto contra a liberdade de imprensa e de expressão.
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