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Detido polícia que liderava roubos de bens
da população em Balama P.4

Manuel Tocova pretende candidatar-se a administrador distrital e diz:

PUBLICIDADE

“O Governo da Frelimo
é incompetente...”
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Na província do Niassa

Servidores públicos recusam declarar
bens e património

Informação de Finanças (CEDSIF)
nos Serviços Provinciais de Econoum total de 3.380 servidomia e Finanças em Niassa, Mussa
res públicosque exercem
Alide, fundamentou que o sistema é
cargo de chefia e confianuma ferramenta implementada para
ça na província de Niassa, 420 ainda
dar apoio e gestão da declaração de
se recusam a fazer a declaração dos
bens de forma séria, num momento
seus bens e património, no âmbito da
em que o processo decorre de maneiLei de Probidade Pública, nº 16/2012,
ra manual e presencial, fazendo com
de 14 de Agosto.
que haja longas filas do grupo alvo.
Dados na posse do NGANI dão
Já para Ana Uade, Presidente da
conta que para este ano na província,
Comissão de Recepção e Verifica577 servidores públicos cumpriram
ção da Procuradoria da Cidade de
com a lei, apesar de o terem feito fora
Maputo, mandatária da PGR a nível
dos prazos previamente traçados pelo
central, confirmou que o cenário de
Ministério Público. O processo decorrecusa de apresentação de bens e pareu a nível nacional de 01 de Janeiro a
trimónio ao Estado ainda está sendo
31 de Março.
encarado de forma infeliz por existiO Procurador Provincial Chefe
rem pessoas que ignoram, apesar do
em Niassa, José Santos, que facultou
processo parte de uma das leis vigenProcurador Provincial Chefe em Niassa, José Santos
a informação ao nosso jornal na forPGR Niassa está convicta de que o
a garantia de transparência na gestão tes no país.
mação de membros das Comissões de
Com cerca de 60 mil declarantes
incumprimento das regras por parte
do bem público e prevenção de actos
Recepção e Verificação de bens e paao nível nacional, neste momento
dos visados não se deve ao desconhe- de corrupção.
trimónio de Estado havido na manhã
Ciente dos desafios que lei de pro- decorrem processos de levantamento
cimento da lei em alusão, mas sim
da terça-feira (14) em Lichinga, afirpor outras razões, sendo uma delas a bidade pública coloca a PGR, a nossa para o apuramento final dos “faltomou tratar-se de um comportamento
ausência de penalizações aos infracto- fonte explicou que a instituição procu- sos” que serão sancionados com o
anormal. A respectiva lei atribuiu a
res. Entretanto, Santos deu a conhecer rou logo por soluções mais acertadas pagamento de uma pena equivalente
PGR, a todos os níveis, a responsaque, no último trimestre, houve algu- para a realização das suas atribuições a dois meses de multa. “Infelizmente,
bilidade de receber as declarações de
ma afluência de servidores públicos à tendo, para o efeito, concebido o Sis- ainda temos algumas entidades que
património e de proceder com a verifinão entregam a declaração de bens e
CRV para efeitos de deposição de res- tema Electrónico de Declaração de
cação da sua conformidade, o que tem
pectivas declarações e justificou que o Bens e avançando com a sua implan- património, embora tenhamos uma
sido feito pela Comissão de Recepção
facto se deveu à entrada em vigor do tação e efectivação, o que passa neces- lei que existe há bastante tempo. Ale Verificação (CRV).
guns alegam não ter conhecimento e
Decreto Nº17/2020, de 15 de Abril e, sariamente pelo papel da Comissão
O chefe do Ministério Público nespor força deste, terem sido aplicadas
de Recepção e Verificação (CRV), de outros dizem tratar-se de uma lei que
ta divisão administrativa do país disse
deve ser aplicada a níveis mais altos.
multas em consequência da violação Desenvolvimento de Sistemas de Inainda que, em Niassa, há já algum
dos respectivos prazos, o que desagra- formação de Finanças (CEDSIF), dos Mas a lei é direccionada a todos que
tempo que a CRV tem vindo a realizar
estão a exercer cargos em comissão
dou a muitos.
gestores de recursos humanos, entre
actividades de divulgação da Lei de
de serviço”, afirmou Ana Uade.
Como resultado disso, a CRV foi
outros.
Probidade Pública e de sensibilização
Além dos Gestores de Recursos
notificada no Tribunal Administrativo
Segundo o nosso interlocutor o
aos servidores públicos sobre a obrigaHumanos do Estado, o evento contou
por causa de queixas apresentadas por Sistema Electrónico de Declaração
ção da deposição do seu património
alguns indivíduos inconformados com de Bens é uma ferramenta benéfica e também com a participação de Secreem coordenação com os Conselhos
as decisões por ela tomadas, apesar de de múltiplas vantagens para todos os tários Permanentes Distritais da proExecutivo Provincial (CEP) e do de
se saber que se trata da conformidaintervenientes. Com ela será reduzido víncia de Niassa.
Representação do Estado (CSPRE),
de de uma lei clara. Santos sublinhou o número de entidades que se dignam
entre outras entidades.
que a declaração de património é um a faltar ao processo de declaração de
Segundo aquele responsável, a
mecanismo que tem como finalidade bens, cumprimento de prazos, para
além do facto que vai se ultrapassar o
problema de distância que actualmente se percorre entre o local onde o servidor público reside ou trabalha para
chegar a Procuradoria Provincial.
“Desta forma e com intuito de
operacionalização das funcionalidades do sistema electrónico de declaração de bens, pretende-se, através desta
formação, munir os participantes de
conhecimentos práticos no processo
de declaração de património que permita a realização do cadastro de todas
as entidades, bem como a articulação
e coordenação com CRV’s em relação
as alterações supervenientes”, disse
Santos.
Outrossim, o Delegado do Centro
Delegado do (CEDSIF) nos Serviços Provinciais
de
Desenvolvimento
de
Sistemas
de
Ana Uade, Presidente da Comissão de Recepção e Verificação da Procuradoria de Maputo
PEDRO FABIÃO

N

de Economia e Finanças, Mussa Alide
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Cidade de Nampula

Vahanle arquiva processo de reajuste da
tarifa de transporte
ta do edil pelo facto de o preço de
SAIDE SANDAR
combustível estar a aumentar cada
vez mais.
s transportadores de passa“Não está a ser fácil trabalhar
geiros semicolectivos,
nos últimos dias, sobretudo nós que
vulgo “chapa cem”, na
trabalhamos para os nossos patrões.
cidade de Nampula paralisaram por
Anteriormente era possível fazer
duas vezes a actividade neste ano,
ginásticas e conseguir a receita diária,
em revindicação do reajuste da tarifa
mas actualmente não está a ser fácil,
de transporte de 10 para 15 meticais,
por isso que pedimos para que esta
em virtude do aumento do preço de
proposta seja aprovada o mais rápido
combustível que é praticado nos últipossível”, disse um dos nossos entremos tempos no país.
vistados que não quis ser identificado.
Face a este cenário, a AssociaOutro transportador que se identição dos Transportes Rodoviários em
ficou pelo nome de Momade Assane
Nampula (ASTRA) submeteu recenindicou que o argumento de Paulo
temente um documento de pedido
Vahanle tem motivações políticas e
de reajuste de tarifa de transporte
teme desiludir os munícipes que o
urbano visando aliviar os custos aos
Paulo Vahanle
votaram.
transportadores. Numa sessão havida
exemplo evidente o valor de licença
desejados e contidos no documento
“É difícil perceber porque este é
na semana passada esperava-se que
e a sua renovação. Confrontado pelo submetido pela ASTRA. “Recebeo momento que o presidente deveria
fossem discutidas estas matérias que
nosso jornal, o presidente do Conse- mos o documento mais precisamos
fazer algo para o bem-estar de nós
afligem esta classe, porém, não aconlho Autárquico de Nampula, Paulo
de ouvir os munícipes, como sabem,
todos, quando se fala por exemplo de
teceu.
Vahanle, confirmou a recepção do
muitos destes não têm condições
falta de condições dos munícipes isso
O documento em causa detalha
para pagar muito dinheiro, por isso
documento no seu gabinete, mais
inclui a nós também”, referiu.
o agravamento de trajectos urbanos
afirmou que o mesmo esta arquivado, que antes de submeter a Assembleia
Enquanto não se aprova a propose interdistritais a partir desta urbe
Municipal precisamos de ouvir vários
pois há necessidade de auscultar os
ta de reajuste de tarifa de transporte
por causa da subida de custos operamunícipes.
intervenientes”, disse Vahanle.
urbano, a sorte dod transportadores
cionais, sendo que o combustível
Reagindo a este pronunciamenO arquivamento é sustentado pelo
urbanos em Nampula fica comproaparece como o mais destacado. Para
facto de muitos munícipes que vivem to, os transportadores de passageiros
metida.
além disso, o documento alega o
em Nampula não terem capacidasemicolectivos na cidade de Nampula
agravamento nos valores de licenciades financeiras para pagar os valores classificaram de negativa a resposmento de viaturas e apresenta como

O

.

OSC querem travar transmissão de HIV
através de drogas injectáveis
lo de overdose e criação de condições favoráveis de modo a permitir
árias Organizações da um ambiente condigno para este
Sociedade Civil (OSCs) grupo social, um pouco marginalique operam na área de zado na sociedades.
saúde no país, pretendem reduzir
Para a concretização desta
os índices de contaminação do
iniciativa, a Fundacào para o
HIV/SIDA no seio dos usuários Desenvolvimento da Comunidade drogas injectáveis que vezes
de (FDC) e os seus parceiros irão
sem conta partilham as mesmas
doar um montante avaliado em
seringas para satisfazer os vícios. 840 mil dólares, e os ex-usuários
Com vista a acomodar este
de drogas terão como trabalho
objectivo, serão construídos em
sensibilizar e transmitir mensaJulho próximo quatro centros
gens sobre os riscos da partilha de
comunitários de apoio para
seringas e desencorajar o consumo
os usuários de drogas nas três
de droga.
regiões do país, com realce
O oficial de prevenção de HIV/
para as províncias de Maputo,
SIDA para população-chave na
Nampula, Sofala e a cidade de
FDC, Belarmino Langa, que falaMaputo, cuja missão será impedir va no decurso da reunião de advoa partilha de seringas no acto de
cacia das actividades do plano de
consumo.
saúde e prevenção de consumo de
Para além de reduzir procura, substâncias e redução de danos,
os mesmos irão facilitar o contro- indicou que estes centros não
SAIDE SANDAR

V

vão substituir aos que já existem,
apenas serão reforçados alguns
serviços.“As únicas coisas que
vamos fazer é dar informações que
garantam a confidencialidade num
ambiente de serviços de internamentos, dar alimentação para os
pacientes que se encontram no
Tratamento Anti-retroviral, para
que possam se alimentar condignamente”, disse Langa
Entretanto, a diretora do Gabinete Provincial de Combate à
Droga nesta circunscrição geográfica, Isabel Safins, sustentou que
o nível de consumo de droga na
província de Nampula continua
cada vez mais dramático, por
isso que todos actores devem unir
esforços visando desencorajar o
consumo, situação que segundo suas palavras, compromete o
bem-estar dos usuários.
Aquela responsável agrade-

ceu pelo facto de a província de
Nampula ter tido a sorte de ser
escolhida para a implantação de
um centro comunitário para os
usuários de droga e mencionou
que a grande parte dos consumidores são jovens com idades
compreendidas entre 15 e 20
anos. Safins chamou atenção a
todos estratos sociais para cuidar
deste grupo com vista a evitar
situações catastróficas para o
futuro do país
“A nossa missão deve ser
desencorajar, pois eles merecem
apoio e não a discriminação”,
salientou Sanfins.
Dados oficiais indicam que de
Janeiro a esta parte 350 pacientes deram entrada no centro de
saúde mental de Nampula onde
o groso número é de jovens com
sinais de consumo excessivo de
drogas.
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Jaime Newton Z. Gode

Consultor e Activista dos Direitos Humanos

Sobre as supostas in(viabilidades) da realização
das eleições distritais em 2024:

Entenda os interesses dos partidos políticos

O

acordo de Paz Definitiva
e de Reconciliação Nacional, assinado em Agosto
de 2019, entre o Governo da República de Moçambique, representando
pelo presidente da República, Filipe
Nyusi e o partido Renamo, representado pelo presidente Ossufo Momade,
culminou com a abertura de uma série
de reformas políticas e eleitorais que
tinham como objectivo aprofundar a
descentralização e redistribuir o acesso ao poder.
Esse processo de reformas resultou
na revisão pontual da Constituição da
República (Lei n.o 1/2018), seguida
pela introdução de uma nova lei eleitoral, a qual introduzia a eleição de
governadores provinciais e em 2024, a
Constituição prevê a eleição dos administradoes a nível do distrito.
E foi nas margens da quinta sessão
ordinária do Comité Central do partido Frelimo, que Filipe Nyusi – enquanto presidente daquela formação
política (supostamente comprometida
com o processo da descentralização),
deixou um recado ao país, segundo o
qual “é preciso reflectir sobre a viabilidade de arrancar com as eleições distritais em 2024”. O posicionamento
expresso pelo presidente do partido no
poder (Frelimo), foi de forma imedia-

ta rejeitado pelos principais partidos da
oposição, iniciando pela Renamo que
alega ser um erro caso as eleições distritais não se realizem em tempo previsto. O MDM por sua vez, desaprovou a
filosofia de um possível adiamento dos
pleitos eleitorais, sendo que a Nova Democracia, apela para o cumprimento escrupuloso da constituição no espírito e
na lei.
Como se pode constatar, o debate
em torno de um possível adiamento da
realização das eleições distritais, levantou um clima de crispações, tornando o
ambiente político mais aceso e sem consenso entre as principais forças partidárias do país. E os pronunciamentos de
Albano Macie, juiz do Conselho Constitucional, aumentaram o clima de crispações, ao deixar ficar a ideia de que as eleições distritais só estão na Constituição
da República porque se queria alcançar
um objectivo fundamental que era parar
com as hostilidades geradas pela Renamo. E é neste cenário de tensão, que nos
interessa explorar sobre os interesses dos
partidos políticos em volta da realização
(ou não) das eleições distritais em 2024.
Iniciado com o partido que governa o país (Frelimo), que deu o pontapé
de saída desta discussão no seu Comité
Central, enquanto actor político – com
objectivo de conquistar, manter e expan-
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dir o poder – não é do interesse do partido, que o processo da descentralização
no seu pacote completo avance de forma
progressista, visto que, estariam criadas
as condições para se compartilhar o poder político (na província e no distrito)
com os partidos da oposição, por via da
governação descentralizada. A questão
da usurpação dos poderes do Governador provincial pelo Secretário de Estado,
indicado pelo Presidente da República,
a representar o governo central, é facto
mais do que evidente de que o partido
no poder é o maior desinteressado pelo
aprofundamento do processo democrático e da descentralização no país.
E os partidos da oposição, aparecem
com uma postura diferenciada, na medida em que se interessam pelas eleições
distritais de 2024, por representarem um
espaço para a redistribuição de poder,
que lhes permita governar a nível do distrito, por um lado.
Por outro lado, a realização das eleições distritais é movida por grandes interesses de natureza económica para
a oposição, na medida em que com a
constituição das novas assembleias e estruturas locais, poderá se exercer a prática denominada por Jobs for the boys,
que ocorre quando um partido chega ao
poder e escolhe os seus para ocuparem
lugares em organismos públicos, com

objectivo de compensar lealdades partidárias.
Como que a concluir o debate, pode-se constatar que os partidos políticos são entidades que se expressam e
tomam as suas posições tendo como
fim último o alcance do poder público.
E o presidente da Frelimo, se expressou na qualidade de político e em uma
reunião partidária, por essa razão que
a sua postura foi egoísta e motivada por
interesses partidários e não nacionais.
Enquanto os partidos da oposição,
apesar de se socorrerem na Constituição para apelar a realização das eleições distritais, buscam alguma satisfação económica de forma a comprar
lealdades dos seus membros.
É por esse motivo que mais uma
vez afirmarmos que os partidos políticos em Moçambique estão desconexos da sociedade na qual estão inseridos e distantes ao extremo do espírito
da descentralização, o que nos leva a
concluir que interesses partidários se
sobressaem sobre os interesses de toda uma nação. Contudo, apesar de se
ter levantado um elemento de natureza
económica (viabilidade das eleições), a
não realização das eleições a nível do
distrito, seria um grande retrocesso para a democracia Moçambicana.
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Detido polícia que liderava roubos de bens da
população em Balama
JACKSON BASILIO

U
PUBLICIDADE

partiu para a violência com objectivo
m agente da Polícia da Rede arrancar o valor que traziam para a
pública de Moçambique
compra dos produtos. Ele agrediu com
(PRM), de nome Piter Marecurso a arma de fogo do tipo AK-47
nuel, afecto ao Comando Distrital de
que trazia A nossa fonte acrescenta que,
Balama está a ver o sol aos quadradino acto do crime, o agente estava acomnhos devido ao seu envolvimento em
panhado por 4 indivíduos, que fugiram
vários crimes naquele ponto da províne ele foi capturado. Neste momento, escia de Cabo Delgado. Um dos casos que
tá detido na esquadra do distrito e será
o polícia liderou, segundo populares, foi
responsabilizado pelos seus crimes.
na aldeia Sirimula, onde tentou sem suA nossa entrevistada disse ainda que
cesso agredir comerciantes provenientes
durante o crime, o suspeito foi encontrade Nampula para comprar produtos.
do na posse de 3 mil meticais e 109 paSegundo contou uma testemunha
res de capulanas, roubados na aldeia de
de um dos casos, o agente da PRM na
Jamira numa outra acção maléfica por
companhia da quadrilha mandou acorsi liderada. Manuel confessou o crime
dar as vítimas numa noite e de seguida

tendo afirmado que tem liderado vários
delitos, mas a convite de outros meliantes. Os comparsas do larápio que também é membro da PRM, estão à monte.

Cabo Delgado, os indivíduos estão na
segunda esquadra da PRM e furtaram
290 varões, 4 andaimes, entre vários tipos de materiais.
Nhamussua disse que os meliantes
Roubo de material de construção do
foram neutralizados graças a denúncia
Tribunal em Pemba
popular. Entre os detidos está um guarAinda na semana finda, a polícia in- da, que facilitava a saída do material
formou que cinco trabalhadores de uma para a venda. Outro crime registado na
empresa encarregada das obras de cons- última semana envolve uma jovem estutrução do Tribunal Judicial da Cidade
dante de 26 anos de idade que foi morde Pemba estão a contas com a justiça
ta com recurso a uma gravata. O acacusados de roubo de material de cons- to aconteceu na vila sede do distrito de
trução. Segundo Eugênia Nhamussua,
Nangade, a norte de Cabo Delgado e
do Departamento de Relações Públicas quatro jovens estão detidos por suspeita
no Comando Provincial da PRM em
de terem praticado o crime macabro.
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Exploração do gás no país

Plataforma de exploração de gás natural da
Eni em fase de testes no Rovuma
MANGAVA DOS SANTOS

A

Eni e parceiros do projecto
Coral Sul, para exploração
de gás natural, testaram com
sucesso a retirada de hidrocarbonetos
do solo para a Plataforma de Gás Natural Liquefeito Flutuante Coral Sul
(FLNG) ancorada ao largo da bacia do
Rovuma, anunciou a empresa.
“A Eni, como Operadora Delegada
de Upstream da Área 4 em nome dos
seus parceiros ExxonMobil, CNPC,
GALP, KOGAS e ENH, anuncia que o
Projecto Coral Sul conseguiu com segurança a introdução de hidrocarbonetos
na Plataforma de Gás Natural Liquefeito Flutuante Coral Sul (FLNG) do
reservatório de Coral Sul offshore de
Moçambique”, disse a empresa em comunicado distribuído à imprensa no dia
18 de Junho.
De acordo com a empresa, após a
introdução de gás na Plataforma, “a
Coral Sul FLNG estará agora pronta
para atingir sua primeira carga de GNL
no segundo semestre de 2022”, colocando Moçambique na lista de países
produtores de Gás Natural Liquefeito
(GNL).
A multinacional italiana refere
ainda que a introdução de hidrocarbonetos “ocorre após a conclusão segura
e oportuna das actividades de comissionamento offshore”. Refira-se que
o FLNG chegou ao local de operação
final offshore de Moçambique no início
de Janeiro de 2022. A amarração e a
conexão a seis poços de produção subaquáticos foram finalizadas em Março e
Maio de 2022, respectivamente. A Coral
Sul FLNG é uma plataforma flutuante
sustentável de gás natural liquefeito que
produz GNL da Bacia do Rovuma. É a
primeira instalação de FLNG operando
em águas ultra-profundas, conectada a
um sistema subaquático a uma profundidade de cerca de 2 mil metros. Sua
capacidade é de 3,4 milhões de toneladas de GNL por ano.
O navio FLNG, fica especificamente localizado na bacia do Rovuma ao
largo de Moçambique e produzirá gás
do campo de gás offshore Coral que
tem aproximadamente 16 trilhões de
pés cúbicos de gás no local. A empresa
petrolífera Eni, líder deste projecto, descobriu o campo de reservas de gás em
Maio de 2012. A produção terá início
no final de 2022 e contribuirá para aumentar a disponibilidade do produto no
país.
O projecto Coral Sul teve a Decisão Final de Investimento em 2017. As
actividades de fabricação e construção
do FLNG começaram em Setembro de
2018 (primeiro corte de aço do casco),
e foram concluídas em 38 meses conforme planeado, apesar da pandemia de
COVID-19, com um FLNG Sail Away,

da Coreia do Sul para Moçambique,
em Novembro de 2021. Durante a execução das actividades de construção
na Coreia, várias acções significativas
foram realizadas em Moçambique, com
o apoio das autoridades, incluindo a
campanha de Perfuração e Completação e Instalação Offshore em águas
ultra-profundas, que envolveu as mais
altas competências tecnológicas e operacionais.
A Samsung Heavy Industries foi
responsável por todo o processo de
construção da embarcação; desde o projecto do casco até o comissionamento,
bem como o projecto e a fabricação de
produção na parte superior.
A Samsung Heavy Industries construiu três dos quatro pedidos de FLNG
feitos em todo o mundo até agora. O
Coral-Sul FLNG foi implementado
com uma abordagem de optimização
energética, integrada no projecto por
meio de uma análise sistemática de melhorias de eficiência energética.
Estes incluem, entre outros, queima zero durante as operações normais,
uso de turbinas a gás aero-derivadas
termicamente eficientes para compressores e geração de refrigerante, uso da
tecnologia Dry Low NOx para reduzir
a emissão de NOx e sistemas de recuperação de calor residual para o processo.
O Coral Sul FLNG tem 432 metros de
comprimento e 66 metros de largura,

A Eni também detém direitos de exploração dos blocos offshore A5-B, Z5-C e Z5-D nas bacias de
Angoche e Zambeze

pesa cerca de 220.000 toneladas e tem
capacidade para acomodar até 350 pessoas em seu módulo Living Quarter de
oito andares. A instalação está localizada a uma lâmina d’água de cerca de
2.000 metros e é mantida em posição
por meio de 20 linhas de atracação que
pesam totalmente 9.000 toneladas. A
Eni está presente em Moçambique desde 2006. Entre 2011 e 2014, a empresa
descobriu recursos super-gigantes de
gás natural na bacia do Rovuma, nas
albufeiras de Coral, Complexo Mamba e Agulha, com cerca de 2.400 mil
milhões de metros cúbicos de gás no
local. A Eni também detém direitos de
exploração dos blocos offshore A5-B,

Z5-C e Z5-D nas bacias de Angoche
e Zambeze. A Área 4 é operada pela
Mozambique Rovuma Venture S.p.A.
(MRV), uma joint venture incorporada
detida pela Eni, ExxonMobil e CNPC,
que detém uma participação de 70 por
cento no contrato de concessão de exploração e produção da Área 4.
Além da MRV, a Galp, a KOGAS e
a ENH (Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P.) detêm cada uma 10
por cento de participação na Área 4. A
Eni é o Operador Delegado offshore e
está a liderar a construção e operação
da instalação flutuante de gás natural
liquefeito em nome da MRV.

Malfeitores incendiam casas e
viaturas em Mieze
pessoas de má-fé, com intenções maléficas”, disse. Alberto Simba, outro
ndivíduos desconhecidos criaresidente de Mieze, no bairro de Napai,
ram pânico e agitação no
disse não ter fugido devido à distância
Posto Administrativo de Mieze,
entre a zona onde vive e o local do incidistrito de Metuge em Cabo Delgado,
dente. “Eu fiquei atento e caso fossem
ao incendiar três casas e duas viaturas
ataques terroristas não ia parar perto,
numa só noite. O incidente aconteceu,
mas agradeço porque o pior não acontena última semana, no bairro Primeiro
ceu”, comentou.
de Maio a poucos metros da PenitenAo acompanhar o acontecimento,
ciária Provincial de Cabo Delgado. As
João António, outro morador de Mieze,
viaturas foram queimadas no bairro de
ficou logo com dúvidas se de facto eram
Ngura, a escassos metros do Posto Polios “Al Shabbab” uma vez que os dois
cial local.
casos aconteceram em locais diferentes.
A população pensou que eram ter“Sem entender o que estava a acontecer,
roristas que atacam com insistência
ficámos assustados e todos pedimos a
algumas comunidades da província.
Deus para que não fossem terroristas e
Como resultado, houve abandono
agradecemos por isso”, disse.
massivo das pessoas para diferentes
As fontes dizem que se trata de indestinos com destaque para matas e
divíduos com intenção de dispersar as
cidade de Pemba.
populações para saquear os seus bens.
Ana Eduardo, residente no bairNo último ataque dos terroristas em
ro da Liberdade em Mieze, falou ao
Nanduli, os malfeitores degolaram um
NGANI dizendo que além dos incênjovem antes de subtrair alguns bens. Esta
dios não houve sinais da existência de
prática de alguns indivíduos se fazerem
terroristas. “Desconfiamos que sejam

JACKSON BASILIO

I

passar por terroristas para roubar bens
da população tem sido recorrente em
Cabo Delgado.
O falso ataque aconteceu dois dias
depois de os terroristas terem decapitado
duas pessoas na empresa de exploração
de grafite no distrito de Ancuabe, a 40
quilómetros do Posto Administrativo de
Mieze. O último ataque não só deixou
em pânico a população de Mieze, mas
também a capital provincial de Cabo
Delgado, cidade de Pemba que dista 20
quilómetros.
Depois da confirmação que o ataque
não foi protagonizado por terroristas, a
população retomou a vida normal, mas
o susto e o medo continuam. Mieze era
um dos pontos da província que acolhia
mais deslocados por estar próximo da
cidade de Pemba. Com o recente acontecimento, a zona recebeu mais famílias
provenientes de Ancuabe e o número
dos deslocados aumentou. A PRM em
Cabo Delgado ainda não se pronunciou
sobre o ataque de Mieze.
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AD LITTERAM

Afonso Almeida Brandão

«Ó Mia», tem é vergonha na
«cara pálida»

O

escritor António Emílio Leite Couto, mais
conhecido por MIA
COUTO, tem viajado um pouco
por todo o lado. A sua última
“estadia” ocorreu aquando da
sua deslocação a Cabo Verde
para participar numa “conversa
literária” na Biblioteca Nacional
e ser recebido pelo Presidente da
República.
Ele adora estas coisas oficiais.
Deste reconhecimento protocolar.
Basta visitar o “site” dele — em
que o próprio diz que “é comparado a Gabriel Garcia Marquez
e Guimarães Rosa”. Presunção e
água benta, como é sabido, cada
qual toma a que quer. E ele toma
muito da primeira.
E já que estamos aí, acrescente-se que aquilo que está no
“site”, mesmo, é esta frase: «É,
comparado a Gabriel Garcia
Marquez e Guimarães Rosa”.
Assim mesmo, sem tirar nem pôr.
Com a vírgula analfabética entre
o predicado e o complemento directo. Olha o grande (?) escritor
do “pontapé” na Gramática. Mas
deixemos as coisas pequenas.
O António Emílio foi à bela
cidade da Praia “botar faladura”
(pergunto-me quanto terá custado a digressão — esta e tantas outras que tem realizado por
esse Mundo fora! — e quem terá
pago a Factura). E como gosta
sempre de se “armar em engraçado”, apesar de nesta ocasião não
ter nada na cabecinha para dizer
aos seus interlocutores, resolveu
inventar uma “tirada forte”. Daquelas que ele deve ter aprendido
quando ERA JORNALISTA DA
FRELIMO E CHEGOU A SER
DIRECTOR DO DIÁRIO «NOTÍCIAS».
Disse o Mia Couto assim: “Estamos no grau zero. Para conhecer o que se passa ou o que se faz
em Cabo Verde ou em Angola
ou na Guiné-Bissau ou em São
Tomé e Príncipe tenho de ir à Europa. Esse triângulo tipicamente
Colonial continua a existir”.

A TIRADA TEM DE
SER BEM DIGERIDA
O figurão referia-se às relações
culturais entre os países lusófonos.
E quando afirmava que “estamos
no grau zero”, devia estar a pensar
(exercício muito perigoso que não
aconselho a figurões destes) na sua
própria visita a Cabo Verde.
O “nosso” Antoninho voltou a
premir a tecla, em declarações aos
jornalistas, ao protestar contra “a
quase inexistência de trocas no domínio da Literatura e o fraco conhecimento em outras áreas” nas
relações entre países da CPLP. E o
Emílio acrescentou (essa já levava
também preparada, como “brinde
ao anfitrião”): «Cabo Verde é uma
excepção, porque é um grande centro de exportação de Música”.
Não é fácil escolher entre todos
eles, qual o dislate mais patético.
Comecemos pela Geometria.
Ensinava-se dantes na escola primária (e nem as escolas da cidade
da Beira, onde nasceu, era excepção) que um triângulo é uma figura
geométrica formada por três lados
e três ângulos. Agora, contemos
os ângulos que o Mia Couto referiu: Cabo Verde, um; Angola, dois;
Guiné-Bissau, três; e São Tomé e
Príncipe, quatro. Se acrescentarmos
a Metrópole Colonial-Fascista semi-explícita, Portugal, temos cinco;
e juntando Moçambique, que o
Couto por modéstia omitiu, teremos seis. Eis, assim, obtido o único
triângulo do universo com seis
lados ou seis ângulos. Defeito, por
certo, do Fascismo Matemático.
De que “esse triângulo tipicamente colonial continua a existir”
já a gente desconfiava. O Mia-Mia
acaba de confirmá-lo. O “triângulo tipicamente colonial”, convenhamos, está estampado na “cara
pálida” do António Emílio, esse
«grande arauto» do independentismo negro (ou africano, como queiram!)
Está nos cabelos castanhos
e lisos do Mia, essa espécie de
Makua de Rio Tinto. Nos olhos

azuis acinzentados do Couto, mais
anti-europeu do que o Samora Machel. E está em mais coisas, em
abono da verdade.
Esse horror colonialista está no
colar de Comendador da Ordem
Militar de Sant´Iago da Espada que Jorge Sampaio entregou ao
António Emílio em Novembro de
1998. E está no Prémio Camões
que foi atribuído ao Mia Couto em
10 Junho de 2013, Dia de Portugal.
No Palácio de Queluz, construído
pelos Imperialistas com as riquezas sugadas às Colónias (ditas) Ultramarinas. Pelo Presidente Cavaco
Silva, esse antigo oficial miliciano
das tropas fascistas que ocupavam
Moçambique. Sim, “esse triângulo
tipicamente colonial” está em tudo
isso. Mas a Memória dos Povos,
por incrível que pareça, por vezes,
“finge” esquecer alguns pormenores...
Mas o intrépido Mia Couto não
se fica pela banal denúncia do Colonialismo Cultural Português. Ele,
que é mais Makonde do que o Alupeke do Rovuma, mais Nsenga e
mais Pimbwe do que os filhos do
Zambeze, mais Shona e Bitonga do
que a Tatenda, esse intrépido “cara
pálida” deixou na Praia a sua mensagem anti-capitalista.
Ao felicitar Cabo Verde pela futura presidência da Comunidade
dos Países de Língua Poertuguesa,
e ao referir-se ao Projecto oficioso
de criar oficalmente um Mercado
Único de Cultura oficial lusófona, o
Couto “miou” assim: “Isto é muito
bom. Faz falta. É preciso que “se
roube” a iniciativa que agora está
completamente nas mãos do mercado. É preciso que haja qualquer
coisa que force um outro critério.
Um jovem que não tem venda e
que é bom tem de ser apoiado por
alguém e esse alguém tem de ser o
Estado”.
Claro que o jovem não vende livros, mas é do Partido, tem de receber apoio, Mia. Claro que tem de
ser o Estado a apoiá-lo, camarada
Mia-Mia. E de preferência o Estado Socialista Marxista-Leninista,

amigo Mia-Mia-Mia. Como aquele que o Leite Couto tão FIELMENTE serviu durante tantos
anos. E vice-versa.
Porque é absolutamente necessário acabar de vez com “esse
triângulo tipicamente Colonial”.
Que não está só nas “caras pálidas”, está em mais coisas. Está,
por exemploo, na Editora moçambicana Ndjira, inventada à época,
como delegação colonial pelo departamento literário do PCP, mais
conhecido pela triste — e já defunta! — Editorial Caminho.
Editora Ndjira de que Fernando Couto, pai do Mia-Mia, foi
destacado dirigente — e denunciante feroz de diversos colegas
jornalistas portugueses, que haviam escrito há data mal da FRELIMO, nas Décadas de 60 e 70,
obrigando-os a deixar Moçambique «à pressa para não serem presos», embarcando com destino à
Africa do Sul, Portugal e Brasil.
Editora Ndjira que em 2007 se
vendeu ao Grupo Editorial Português LEYA, o grande imperialista das Letras Metropolitanas. Por
sinal, o mesmo grupo que colonizou também a Editorial Caminho
e é o editor português dos livros
do António Emílio Leite Couto.
O Mia. Porque uma coisa é o que
a gente diz. E outra, o que a gente
faz.
Ah!, maldito “triângulo tipicamente colonial”!
Não admira que estejamos “no
grau zero”! Raios parta para a
Sorte!!!
E assim, de “conversa literária”
em “conversa literária”, vai o Mia
Couto viajando (sim, que trabalhar é bom para os outros) e bolsando veneno (sim, que a perfídia
não tem cor).
Apetece dizer, a concluir: ó António, ó Emílio, ó Leite, ó Couto,
deixa de te armares em engraçado, que não tens graça nenhuma.
E ganha é vergonha na cara. Pálida. E mais (algum) juízo que te
tem faltado ultimamente...
E fica bem.
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O regresso de Manuel Tocova à vida política

“O Governo da Frelimo é incompetente
na gestão pública”
querem ver moçambicanos na penúria”, comentou.

AGOSTINHO MIGUEL

M

anuel Tocova era apenas
um simples presidente
da Assembleia Municipal de Nampula, mas viu o seu nome
destacar-se nos meios de comunicação social, após o assassínio do edil
Mahumudo Amurane. Tocova, que
actualmente se dedica à agricultura e
à igreja, notabilizou-se não pela sua
experiência política, mas sim pelos
inúmeros episódios insólitos por si
protagonizados quando assumiu a
presidência do Município de Nampula.
Volvidos quase cinco anos, ele diz
que foi enganado por aqueles que não
gostavam do seu trabalho, acrescenta
que o governo da Frelimo é incompetente na gestão pública e afirma que
em 2024 irá concorrer ao cargo de
administrador distrital pelo MDM.
Uma mera chamada foi a chave de
ignição para colocar em marcha uma
conversa de uma hora com o então
polémico político de nome completo
Manuel Francisco Tocova. Sisudo e
com um aspecto de desapontado com
a governação do partido Frelimo,
Tocova disse que as actuais políticas
públicas não passam de uma utopia,
pois se verifica, nos últimos tempos,
uma autêntica exclusão na distribuição das riquezas nacionais.
Segundo o nosso entrevistado,
esse pressuposto tem gerado ódio
e desavenças entre os moçambicanos, culminando em tumultos e/
ou aumento de actos criminais nas
comunidades. “As nossas comunidades são alvos de actos criminais,
porque o governo não tem políticas
claras para o seu povo. O que tenho
visto, simplesmente, são riquezas que
apenas beneficiam um grupo de pessoas. Isso cria ódio e gera conflitos
entre irmãos”, frisou.
Tocova associa a exclusão aos
constantes desvios de donativos destinados às famílias vítima dos recentes
desastres naturais, nomeadamente, os
ciclones Kenneth, Ana e Gombe, a
violência extrema em Cabo Delgado
e a pandemia da COVID-19.
“Apenas para ilustrar, aqui em
Nampula, a população recebeu 3
mil meticais dos prováveis 9 mil,
enquanto noutras regiões, o dinheiro
foi recebido na totalidade. Aliás, não
posso mencionar as quantidades de
produtos para as famílias do terrorismo e desastres naturais que foramdesviados”, comentou.

DDR é uma trapaça para enganar os financiadores externos - Manuel Tocova

O nosso interlocutor disse que
o governo devia pautar pelas políticas inclusivas para o desbloqueio de
vários problemas que enfermam às
comunidades. “Estamos sendo excluídos na tomada de decisões, razão
pela qual o povo sempre está chocado
com o rumo dos acontecimentos no
solo pátrio. Sou da opinião de que o
governo olhe pela inclusão e para o
bem-estar da maioria”, acrescentou.
O ex-presidente interino da autarquia de Nampula referiu ainda que
a incompetência do governo da
Frelimo se reflecte igualmente no
elevado custo de vida que a cada
dia sufoca os bolsos dos cidadãos.
Tomou como exemplo a subida de
preços de produtos de primeira necessidade e dos combustíveis que culminou com a subida dos transportes,
como sendo elementos que mancham
a governação de Filipe Nyusi.
O outro mal que desequilibra a
governação da Frelimo, de acordo
com Manuel Tocova, prende-se com
a corrupção. “O gráfico de índice de
corrupção não é animador para qualquer um. Até que o presidente Filipe
Nyusi tem interesse em combater,
mas a Frelimo o proíbe de tomar esta
decisão”, disse.

tativa de que teríamos eleições distritais. Nós já estávamos a tomar alguns
posicionamentos para conquistar o
eleitorado nos distritos. Acredito que
o Presidente da República está a ser
forçado pela Frelimo”, comentou.
Manuel Tocova disse que caso
sejam adiadas às eleições distritais
a democracia no país está longe da
sua concretização. “Fico preocupado com o surgimento de partidos
no período eleitoral. Nos momentos
apropriados para fazer política quase
que não existem os tais partidos.
Acredito que são os mesmos que servem de alavanca para a Frelimo perpetuar-se no poder”, considerou.

Não sou vadio
Manuel Tocova afirma de forma
categórica que não irá abandonar o
Movimento Democrático de Moçambique (MDM), porque o espírito de
vadiagem não é a sua característica.
“Eu sou membro sénior do
MDM. Não sou vadio, tal como os
outros que não sabem se posicionar.
Continuo no MDM até Deus me
chamar. Aliás, a minha idade já não
perdoa. Já sou adulto. Nos próximos
pleitos eleitorais irei concorrer pelo
MDM ao cargo de administrador distrital. Isso é o meu principal objectivo
do momento”, sublinhou.

Polémica presidência interina
Após a ascensão à presidência da
autarquia de Nampula, a primeira
medida que Manuel Tocova tomou
foi exonerar todos os vereadores,
inclusive alguns chefes dos departamentos, que supostamente o combatiam antes da sua indicação ao cargo.
A sua decisão custou-lhe caro,
pois várias correntes quer nacionais, assim como internacionais,
criticaram-no tendo considerado o
acto como anormal. A onda de protestos levou com que Tocova, na
companhia de seu comparsa fossem
parar na cadeia, em conexão com
um suposto crime de porte ilegal de
arma.
DDR é uma trapaça
Tocova viria a ser instituído à
Solicitado a se debruçar sobre o
atraso do processo de Desmilitariza- liberdade 10 meses depois, mercê do
ção, Desmobilização e Reintegração pagamento de mais de 600 mil metidos homens armados da Renamo nos cais pelo acto cometido. O nosso
entrevistado disse que foi mal assescomandos de chefia nas Forças de
Defesa e Segurança, Manuel Tocova sorado quando presidia os destinos
da autarquia de Nampula e em curto
entende que a Renamo sairá infeespaço de tempo viria a ser detido,
liz no jogo, apontando a fragilidade
o que resultou com a renúncia do
do presidente do partido, Ossufo
cargo. “Fui aldrabado por aqueles
Momade.
que não gostavam do trabalho do
“Primeiro, este processo é reservado à exclusão de vários actores da meu partido MDM na governação de
sociedade. E o presidente da Renamo Nampula. As mesmas pessoas levaram-me forçosamente à cadeia no
não tem interesse em ver o assuntosentido de me pressionar a deixar a
Adiamento das eleições distritais e o terminado. Por isso que, o DDR é
presidência. E fiz o que queriam, acaterceiro mandato
uma trapaça para enganar os finanbei renunciando o cargo”, contou.
Manuel Tocova que almeja gover- ciadores externos”, rematou.
Esta situação precipitou a carreira
nar um distrito de Nampula a partir
Tocova descreveu o provável terde 2024, após a realização das eleiceiro mandato de Filipe Nyusi como política de Tocova para o anonimato.
“Olhando o rumo dos acontecimenções distritais, vê o seu sonho a esfu- acto atentatório à Constituição da
tos, decidi largar um pouco a política
mar-se com o posicionamento do
República. “Ninguém age acima da
e reservei-me a Deus e agricultura
Presidente da República sobre o pos- lei. A nossa Constituição está clara.
durante esse tempo do meu sumiço.
sível adiamento do escrutínio.
São dois mandatos para cada presiAté aqui, estou a viver da agricultura,
“Este posicionamento surpreendente. Se alguém tem ideias de terdeu-me muito, como político. Por quê ceiro mandato, isso cheira-me a uma e pregando a palavra de Deus”, disse
a terminar.
hoje? Ficámos tanto tempo na expec- encomenda por parte daqueles que
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Secretário-geral da Frelimo de visita à província mais populosa do país

Nampula deve aumentar vigilância para evitar
entrada de terroristas
ANTÓNIO CINTURA

O

Secretário-geral do partido Frelimo, Roque Silva,
apelou, na semana passada, aos membros e simpatizantes
da sua formação política e a população em geral, a manter vigilância de
modo a evitar que o terrorismo que
assola alguns distritos da vizinha
província de Cabo Delgado se alastre para Nampula.
Recentemente, os terroristas atacaram parte do distrito de Ancuabe,
perto da fronteira entre Nampula e
Cabo-Delgado tendo ceifado duas
vidas, o que pode ser uma grande
ameaça da entrada dos malfeitores
na província mais populosa do país.
Silva deixou este apelo tendo em
conta que parte significativa dos terroristas mortos ou capturados pelas
tropas de Ruanda, da SADC e FDS
em diferentes combates, infelizmente
são da província de Nampula e tendo em conta que também existem
membros daquele grupo de malfeitores residentes nas zonas afectadas,
que são aliciados para matar e destruir nas suas próprias localidades,

Secretário-geral da Frelimo Roque Silva

o medo é de acontecer o mesmo nas
aldeias de Nampula se não houver
uma vigilância forte.“Uma parte daqueles malfeitores são nossos filhos.
Eles saem daqui para irem fazer estragos em Cabo Delgado, por isso temos que agudizar a vigilância. É melhor ajudarmos a apagar o fogo que
queima a casa do nosso vizinho porque se fizermos isso, vamos ajudar
a ele a não perder toda a casa e seus

bens devido ao fogo e também evitamos que o mal chegue a nossa casa”,
apelou Roque Silva. Importa referir
que correm informaçòes segundo as
quais os terroristas atacaram a localidade de Coge, no posto administrativo de Lúrio, em Memba.
O Secretário-geral do partido no
poder falava na passada terça-feira durante o lançamento do projecto de reabilitação e requalificação da

Sede do Comité Provincial daquela formação política, onde também
apelou também aos seus camaradas para se envolverem activamente
no processo de fiscalização da empreitada a ser executada pela empresa General Express Servisse (GES),
com a duração de 8 meses.
“Esta obra não é do Camarada
presidente do partido Filipe Jacinto Nyusi, não é do Secretário-geral
ou da Comissão Política, mas sim
dos membros do partido Frelimo
em Nampula, daí que para a melhor
qualidade e durabilidade da mesma,
é necessária a vossa vistoria permanente de modo que no final de tudo,
todos digamos de viva voz que valeu
a pena”, destacou Silva.
Durante a sua visita em Nampula, Roque Silva reuniu com os Primeiros Secretários dos Comités Distritais do partido, trabalhadores do
aparelho do partido e secretários de
administração e finanças distritais,
no âmbito de lançamento da auscultação da proposta do sistema de carreiras profissionais a vigorar no partido, entre outras actividades.

Mario Albino sobre a eleição dos administradores distritais

Secretário de Estado é uma pedra no
sapato da descentralização
ANTÓNIO CINTURA

D

urante o encerramento da
última Sessão do Comité Central do Partido Frelimo, o respectivo Presidente Filipe
Nyusi que também é Presidente da
República, falou da necessidade dos
membros reflectirem sobre a questão
da descentralização, principalmente a
eleição dos administradores distritais
e suas respectivas Assembleias, facto que não agradou um dos líderes de
partidos da oposição no país, Mário
Albino.
A questão da eleição do Administrador do distrito e sua respectiva assembleia inserida no pacote da
descentralização é resultado de recorrentes negociações entre o actual Presidente da República e o malogrado
líder da Renamo, Afonso Dhlakama,
onde o objectivo principal era desarmar, desmobilizar e reintegrar os homens daquela que é a maior força política da oposição do país, para acabar

com os recorrentes ataques na zona
centro do país ao longo da EN1 e outros pontos. Para mostrar o seu desagrado, Mário Albino, Presidente do
partido Acção do Movimento Unido para a Salvação Integral (AMUSI),
disse em conferência de imprensa em
Nampula que, “não há espaço para reflexão sobre a eleição dos administradores e suas respectivas assembleias
distritais porque a matéria já foi debatida e está plasmada na Lei”.
“Essa questão foi estudada por vários actores, o povo já reflectiu, a Assembleia da República aprovou e a
partir daí, foi legislado. As eleições devem acontecer com todas condições
criadas porque o mundo deu dinheiro
e nós como moçambicanos pagamos
impostos e esse dinheiro é para exactamente trazer aquilo que é o direito do
povo”, disse Albino.
Para o dirigente, o elemento que
tem sido uma pedra no sapato da governação descentralizada, é o Secre-

tário do Estadoo. A questào, segundo
Albino, foi bem discutida e não havia
necessidade de se duplicar a governação sendo uma por democracia eleita e
outra que se subordina a outra entidade, mas a Frelimo insistiu em colocar
essa figura, que está a retroceder o desenvolvimento das províncias, uma vez
que em várias delas, se vive uma espécie de competição entre um e outro
esquecendo-se de se fazerm o bem do
povo.
“Se for o caso, o Secretário do Estado deve ser removido, mas as eleições
de administradores e suas respectivas
assembleias devem acontecer. Eu sei
que assim como aconteceu com alguns
municípios, a Frelimo está com medo
de perder distritos para oposição, por
isso vem com manobras de reflexão de
algo que foi recentemente aprovado e
ainda não foi testado para ver se é bom
ou não”, acrescentou.
Depois de questionado sobre o
caso, o Secretário-geral da Frelimo Ro-

que Silva disse que os moçambicanos
são donos de si próprios e têm capacidade de implementar processoss.
“É um desafio que foi lançado pelo
camarada presidente no sentido de
olharmos para o passo que demos na
descentralização provincial, ver se temos questões que precisamos de aprimorar, melhorar e reflectir melhor de
modo a permitir que todo este processo concorra para um desenvolvimento sustentável, harmonioso e assente
em pilares muito sólidos da construção da nossa democracia e de todo
o processo de descentralização, disse Roque Silva. “Não há nenhum
processo de descentralização e ou de
democratização no mundo que seja
acabado, mesmo os países mais desenvolvidos como os Estados Unidos,
têm assuntos que precisaram de parar para reflectir se avançam ou não”,
acrescentou.

AMBIENTE
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Preservação do meio ambiente

EPC de Niarro beneficia de plantio de
árvores
ANTÓNIO CINTURA

A

Escola Primária Completa de
Niarro, na cidade de Nampula, beneficiou no último sábado, do plantio de cerca de 1500 mudas
de diferentes espécies dentre elas nativas,
frutíferas e de sombra, numa actividade
levada a cabo pela Associação dos Jornalistas Ambientais (AJA) em coordenação
com os Serviços Provinciais do Ambiente em Nampula, com vista a se proteger
aquele estabelecimento de ensino, de futuros eventos extremos e se preservar o
ambiente.
Segundo a Coordenadora da AJA
em Nampula, Rosa Inguane, a acção faz
parte das actividades rotineiras da associação no que tem a ver com a educação
ambiental, recolha de resíduos sólidos e
outras tarefas que concorram para a preservação do ambiente.
“Esta é a nossa segunda iniciativa por
ocasião do dia 5 de Junho, dia Mundial
do Ambiente. Já estivemos na Escola
Primária de Nicuta, na periferia da cidade de Nampula e agora estamos aqui na
EPC de Niarro, a 10 ou mais quilómetros do centro da cidade, principalmente porque queremos também que outras

Momento do plantio de uma árvore fruteira na EPC de Niarro

crianças que não estejam no meio urbano como estas, percebam que as plantas
não são apenas cajueiros e o capim que
maioritariamente existem nestas zonas”,
disse Rosa Inguane, tendo acrescentado
que a actividade tem sido feita em coordenação com os professores da disciplina
de Ciências Naturais para que as crian-

CULTURA

ças compreendam o valor e a importância de defender o meio ambiente. Para
o Director dos Serviços Provinciais do
Ambiente, José Júlio, todos sabem que
o Universo está cheio de galáxias e nelas
existem vários planetas. O planeta terra
é único, daí que há necessidade de preservá-lo. Júlio disse ainda que com a ac-

tividade de plantio de árvores, está-se a
dar uma mensagem de que chegou o momento de pensar em nós, preservando o
nosso ambiente.
“Escolhemos esta escola porque ela
tem um espaço muito amplo e queremos criar uma cortina verde para proteger a mesma contra ventos fortes, criando resiliência no espaço. Hoje trouxemos
1500 mudas para cercar todo o perímetro
da escola com o apoio dos estudantes. O
momento de proteger o ambiente é este,
se não o fizermos poderemos ter problemas catastróficos no futuro. A escola
deve preservar estas plantas e continuar
a fazer estas actividades e não esperar só
por nós”, disse.
Por sua vez, Gilberto Vathiru, representante do Director da escola com mais
de 1220 alunos da primeira a sétimas
classes, agradeceu pelo gesto e prometeu
cuidar das plantas de modo que elas cresçam para servir melhor no futuro.
“Gostaríamos de pedir para que nos
tragam mais plantas para repor as que
eventualmente possam morrer e nos visitem sempre para juntos vivermos de perto o desenvolvimento delas”, disse.
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Demora na atribuição de alvarás compromete
promoção de eventos culturais
SAIDE SANDAR

J

oão Malquim Araújo, conhecido no panorama artístico por Jota-Jota, natural da província de
Nampula, teve uma infância repleta de
obstáculos e desafios, mas sempre foi
apaixonado pela cultura moçambicana.
Aos nove anos de idade descobriu a música como uma área fértil para explorar
e fonte de renda para para o sustento da
família. Com apenas 39 anos de idade e
pai de 23 filhos, o artista disse que o excesso de burocracia o impede de realizar
os seus sonhos.
Residente no populoso bairro de Namicopo, arredores da cidade de Nampula, Jota-Jota é cantor, bailarino e promotor de eventos. A sua infância foi
dividida entre as províncias de Nampula
e Zambézia, onde o acesso à escolaridade foi um grande desafio devido a falta
de recursos financeira que fizeram com
que não progredisse.
Tendo crescido com o tio, Jota-Jota granjeou simpatias através da dança e
música e posteriormente a promoção de
eventos, ingredientes que fizeram com
que o tivesse muitos filhos com diferentes mulheres. O dia-a-dia do artista não
tem sido fácil, sobretudo para sustentar
os 23 filhos. Para suprir as dificuldades,
ele promove eventos e queixa-se de di-

ficuldades para aquisição de alvará que
lhe permita realizar grandes eventos devido aos excessos de burocracias. Mesmo
com esses desafios o artista promove vários eventos a nível da província e recentemente organizou o espetáculo do conceituado músico Moçambicano Twenty
Finger, show que gostaria que fosse replicado para diversos distritos e províncias
do país.
“Não é fácil promover a cultura moçambicana em particular na província
de Nampula onde os jovens com iniciativas acabam tendo dificuldades. Primeiro,
para ter o dito alvará é complicado, o governo não facilita o processo. Numa província como Nampula com diversidade
cultural devíamos ter vários promotores
mas não é possível”, sublinhou.
Com uma vida ligada à arte, o nosso interlocutor engrenou na música e na
dança tendo como referências o rei de
Pop Michael Jackson e o cantor Doutor
Mingos, pela forma como estes se comportavam nos palcos. “Estes para mim
são referência e me inspiraram para que
eu me apaixonasse pela área que hoje
serve do meu ganha-pão. A música e
dança serve de terapia para minha vida,
com estes filhos que tenho se não fosse música não sei como viveria”, desabafou. Mesmo com as dificuldades Jo-

ta-Jota tem sonhos de ser um grande
promotor de eventos a nível nacional e
internacional onde o foco é tirar vários
jovens artistas do anonimato.
A nossa fonte lamenta a desvalorização do mosaico cultural que Moçambique dispõe e no cason de Nampula em
particular, a situação é pior e desmotiva
a nova geração a abraçar a arte como um
trabalho que possacontribuir para o desenvolvimento do país.
Jota-Jota considera-se um promotor
de eventos emergente e que contribuiu
de forma significativa para o desenvolvimento da música jovem em Nampula.“Eu fiz muito para a música de Nampula. Para além de ser promotor, sou
apresentador e fui o primeiro a levar o
conceituado músico Momade Ali Faque para cantar no bairro de Namicopo.
Isso aconteceu no auge do artista e naquela época os artistas apenas cantavam
na zona cimento. Além deste, eu trouxe
vários jovens que cantam e encantam o
povo de Nampula”, disse.

políticos e, às vezes, são prejudicados
após este processo.
“Quando termina campanha, se o
artista fez música para o partido X é
conotado pelo outro partido e até falam que este não é nosso, e o artista fica
marginalizado, ferindo os princípios democráticos propalados na Constituição
da República”, lamentou Jota-Jota.
Questionado sobre as possíveis formas de internacionalizar a música moçambicana, a refere que é preciso que o
Ministério da Cultura e Turismo se organize.
”É triste o que se vive em Moçambique, as políticas não estão bem claras,
temos o organismo que tutela a área de
cultura mas não está a fazer nada, isso
não apenas para os músicos, dançarinos, ou promotores de eventos. É para
todas as áreas culturais e tudo está centralizado”, disse tendo acrescentado que
“se fores agora ao Museu Nacional de
Etnologia de Nampula vais encontrar
vários objectos feitos pelos nossos irmãos de etnia maconde, mas ninguém
Valorização dos artistas
compra, tudo isso é porque não há vonJota-Jota refere que os artistas são
tade de ver a indústria cultural ter asas.
desvalorizados e o seu valor apenas
Se semanalmente fossem promovidos
acontece por um período, sobretudo nas vários eventoss apadrinhado pelo execuvésperas da campanha eleitoral, momen- tivo estes teriam espaço para vender as
to em que são requisitados pelos partidos suas obras”.

ÚLTIMA
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Ataques na zona norte do país

Terroristas abrem a Frente Nampula
MANGAVA DOS SANTOS

A

pós iniciar os ataques
há 5 anos nos distritos
do norte de Cabo Delgado, os terroristas avançaram no
dia 17 de Junho para Nampula,
abrindo uma terceira frente, com
um ataque que culminou com
um morto decapitado, de acordo
com a rede social do Estado Islâmico.
Os insurgentes atravessaram o
rio Lúrio e atacaram uma vila do
mesmo nome, marcando o início
da operação na província mais
populosa de Moçambique, após
estarem concentrados em Cabo
Delgado desde 2017.
O grupo entrou na região no
fim do dia, tendo pilhado alimentos e tendo atirado no braço de um comerciante, de acordo com o Pinnacle News, citado
pelo portal Zitamar News. Ainda
de acordo com a mesma fonte, a
vítima está em recuperação num
hospital local.
Mais tarde, o Estado Islâmico
através dos seus canais de comunicação, publicou um comunicado em que reivindicava o ataque,
incluindo a decapitação de um
homem e roubo de bens. Esta é a
terceira província a ser atingida
pelos ataques terroristas, desde o
início dos ataques.
Quando as operações das Forças de Defesa e Segurança, SAMIN e do Ruanda atacaram as
principais bases dos terroristas,
estes, sentindo-se acossados, movimentaram-se para a província
de Niassa, tendo realizado uma
incursão no distrito de Mecula na semana do natal de 2021 e
provocado fuga de mais de 3 mil
pessoas.
Na rápida incursão pela esquecida Niassa, houve pelo menos cinco vítimas mortais, vários
sequestrados, tudo na tentativa de fuga da província de Cabo
Delgado. Os insurgentes também realizaram ataques esporádicos na região do Rio Rovuma,
do lado da Tanzânia, igualmente
a procura de mantimentos.
Não está claro se com o recente ataque em Nampula, vai se poder manter as tropas para conti-

Os insurgentes atravessaram o rio Lúrio e atacaram uma vila do mesmo nome

nuar a incursão pela zona. Mas
de uma ou doutra forma, o ataque vai provocar problemas nos
destacamentos que se encontram
a combater o jihadismo na zona
de Cabo Delgado.

Ataques nas barbas de Nyusi
No dia 16 de Junho, dia anterior ao ataque de Nampula, os
terroristas invadiram o distrito
de Nangade em Cabo Delgado,
no mesmo dia em que o comandante em chefe das Forças Armadas de Moçambique, Filipe Nyusi, visitava o distrito do mesmo
nome.
No ataque, houve pelo menos cinco mortos e vários feridos
na região, provocando mais uma
vaga de fugas. De acordo com
o portal Zitamar, os insurgentes
mataram pelo menos quatro pessoas numa aldeia de nome Lissuolo, ocuparam outra de nome
Ngangolo e na estrada Nangade-Mueda, a menos de 20 quilómetros a sul da vila sede de Nangade, matando uma pessoa e
capturando seis.
Os insurgentes, de acordo com
a fonte que temos vindo a citar,
bloquearam a estrada Nangade-Mueda e atacaram pelo menos
um carro, sem mais detalhes.
Os ataques aconteceram no
momento em que Nyusi visita as
tropas da Missão da Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral (SAMIM). Um
dia antes, esteve reunido com oficiais seniores da SAMIM, das

Forças de Defesa de Moçambique e das Tropas de Defesa do
Ruanda em Pemba, capital da
província de Cabo Delgado.
Nyusi visitou também os distritos de Ancuabe, Macomia,
Muidumbe e finalmente Mueda,
onde nasceu.
Dois guardas mortos em ataques às minas de grafite
Pelo menos dois guardas são
dados como mortos em resultado
de um ataque ao projecto de minas Grafex, explorado pela multinacional australiana Triton Minerals, no distrito de Ancuabe, em
Cabo Delgado. “A administração
e empregados da Triton estão devastados com a perda dos nossos
colegas e o nosso foco é apoiar a
nossa força de trabalho na região
e as suas famílias”, lê-se no comunicado partilhado pela empresa com a imprensa.
De acordo com a empresa,
numa nota emitida a 14 de Junho, trata-se de empregados de
segurança e manutenção que tinham sido “fatalmente feridos”
no ataque do dia 08 de Junho.
“Não houve danos materiais,
e a Triton permanece totalmente empenhada no desenvolvimento do projecto de Ancuabe”, lê-se
no mesmo documento.
A empresa acrescentou ainda que as autoridades moçambicanas devem, de tudo fazer, para
que haja segurança na região de
exploração de grafite. A empresa não deixou claro se suspen-

deu ou não as suas operações ou
não em Ancuabe. Outra empresa
australiana que explora grafite, a
Syrah Resources, retomou as suas
operações logísticas após a interrupção devido a ataques na Triton.
“A mineração e processamento em Balama não foram afectados pela suspensão temporária
da logística e movimentação do
pessoal. A Syrah suspendeu viagens por estradas durante uma
semana devido a precauções de
segurança”, lê-se na nota divulgada pela empresa a 17 de Junho.
Os ataques que levaram a
Syrah a suspender as operações
aconteceram a 200 quilómetros
da sua mina, acrescentou a empresa. A Syrah continua a manter contacto próximo com o
Governo de Moçambique, autoridades de segurança e outras
partes interessadas para monitorar a segurança na região e garantir segurança dos seus funcionários”, disse a empresa.
Os ataques à Ancuabe começaram a 05 de Junho e são os primeiros relatos associados a violência naquele distrito, que fica
a 100 km de Pemba, e era ate
aqui considerada uma zona segura para abrigar deslocados dos
outros locais. A violência armada na província de Cabo Delgado foi responsável pela morte de
pelo menos 4 mil pessoas e deslocamento de 817 mil.
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