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Vahanle brinca perigosamente com maior círculo
eleitoral da cidade de Nampula P.10
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Quem pode
ajudar o
pequeno
Artur?
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Intervenção militar estrangeira contra
terrorismo falhou em Cabo Delgado
A intervenção militar
estrangeira não teve o sucesso
desejado no combate ao
fenómeno do terrorismo na
província de Cabo Delgado,
norte de Moçambique, onde
ocorre há quase cinco anos.
MANGAVA DOS SANTOS

E

m Julho de 2021, Moçambique admitiu as tropas estrangeiras do Ruanda e a Missão
Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM,
sigla em inglês) em Cabo Delgado, que
nos primeiros meses ajudaram a recuperar cidades chaves e bases ocupadas
pelos grupos terrorista, mas o tempo
mostrou que a situação não é fácil no
terreno, sendo que agora os ataques
estão a se expandir para mais distritos
Um ano após a chegada de cerca
de 3 mil tropas do Ruanda e da missão da SAMIM, para ajudar a combater o terrorismo e extremismo violento
na província moçambicana de Cabo
Delgado, os ataques continuam a se
alastrar para mais distritos e a ameaçar bilhões de dólares de investimentos estrangeiros.
Projectos de exploração de gás,
grafite, rubis, estão agora sob a ameaça de ataques terroristas tendo parte deles suspendido as actividades. A
evidência é que os ataques terroristas
voltaram a recrudescer nas últimas semanas, com destaque para a toma das
bases das forças de segurança nacionais, especialmente a Unidade de Intervenção Rápida (UIR).
Nestes ataques, os terroristas se
abastecem de logística das tropas governamentais, mostrando musculatura mais forte. Na semana passada, três
homens armados mataram na tarde de
quarta-feira um membro de uma milícia e incendiaram 30 casas, no distrito
de Muidumbe, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, disseram
à Lusa várias fontes locais.
“Eram três homens, todos encapuzados, desconfiamos que sejam terroristas, porque quando entraram [na
aldeia], começaram a disparar e atingiram um membro da força local, que
morreu no local”, disse uma fonte, que
pediu para não ser indentificada.
A vítima foi morta quando fazia
uma patrulha no âmbito do combate
aos grupos armados que aterrorizam
distritos da província de Cabo Delgado desde Outubro de 2017. O ataque

Tropas da SADC em Cabo Delgado

aconteceu na comunidade de Nova Família, no sul do distrito de Muidumbe,
afirmaram populares.
Além de matarem o membro da
força local, como é conhecida a milícia que apoia as forças governamentais
na guerra contra os rebeldes em Cabo
Delgado, os insurgentes queimaram
30 casas predominantemente feitas à
base de capim, relatou outra fonte.
Um miliciano afirmou à Lusa que
a segurança foi reforçada na comunidade de Nova Família, após a incursão dos homens armados. A realidade
no terreno desmente o discurso triunfalista das autoridades nacionais que
semana sim, semana sim, aparecem a
dizer que os terroristas estão fragilizados.
Aliás, porque a realidade no terreno anda longe do discurso político do
Governo moçambicano que está acostumado a cantar hosannas do que enfrentar a realidade, a SADC decidiu
na última cimeira realizada na República Democrática do Congo, estender
a missão militar por um ano. A extensão da presença da SAMIM no território nacional, é inédita e a mais longa, pois as extensões não iam além de
três meses. Se a SAMIM como força
regional da SADC já está disposta a
ficar por um ano, as tropas sul-africanas já haviam deixado claro que a sua
missão terminaria em Abril do próximo ano.
Por seu turno, as tropas ruandesas
são as que em princípio, poderão ficar
até o ano de 2024/25, de acordo com
o entendimento entre os chefes de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o
ruandês, Paul Kagame. O acordo com
Kigali mostra simpatias de Maputo
por aquele regime, mas pode ser um
assumir dissimulado de que a situação
pode estar longe do fim, como disse recentemente o Presidente ao dizer que

a “a vida continua” apesar do terrorismo.
Novos discursos de Nyusi
Na semana que passou, Nyusi fez
comentários por duas ocasiões distintas sobre o terrorismo com discurso até aqui desconhecido: o objectivo
dos terroristas e quem os financia. Na
segunda-feira, o Presidente moçambicano denunciou a existência de proprietários de postos de combustível na
província de Sofala, no centro de Moçambique, que usam o negócio para
lavagem de dinheiro e financiamento
ao terrorismo em Cabo Delgado, no
Norte.“Há proliferação de bombas de
combustíveis na vossa província, não
estou a proibir. Mas que usem métodos legais […] Nós temos informações
de pessoas que usam estes meios para
subsidiar o terrorismo”, declarou o
chefe de Estado moçambicano. Filipe Nyusi falava durante uma reunião
com os conselhos executivo e de representação do Estado na província de

Sofala, centro de Moçambique, onde
realizava uma visita de trabalho.
Segundo o chefe de Estado moçambicano, alguns destes empresários
suspeitos de financiamento ao terrorismo encontram-se foragidos. “Algumas pessoas, proprietários de bombas
de combustível, fugiram. Quando os
fomos procurar, tinham desaparecido.
Eram donos de algumas bombas [postos de combustível]”, frisou o chefe de
Estado moçambicano, exigindo uma
ação mais pujante de fiscalização da
Autoridade Tributária.
Já na quinta-feira, Nyusi defendeu
que a insurgência armada que aterroriza a província de Cabo Delgado visa
enfraquecer a governação da Frente
de Libertação de Moçambique (Frelimo), responsabilizando “inimigos”
do partido no poder pela agressão.
“Porque a onda de manifestações
e outras tentativas de criar desordem
nunca surtiram efeito para enfraquecer a Frelimo e o povo, os nossos inimigos montaram a agressão terrorista”, declarou Filipe Nyusi, durante a
abertura de um seminário para órgãos
sociais da Frelimo, em Maputo
Para o chefe de Estado moçambicano, embora não haja clareza nos
objetivos destes grupos rebeldes, os
ataques armados visam “enfraquecer
a Frelimo”, justificando o seu argumento com o facto de o primeiro ataque rebelde em Cabo Delgado ter sido
realizado no dia em que aquela força
política encerrava o seu 11.º Congresso em Maputo.
“De certeza não foi por acaso que
as ações terroristas começaram em 5
de outubro, exatamente no dia em que
terminava o 11.º congresso da Frelimo”, frisou o chefe de Estado moçambicano.

Há proliferação de bombas de combustíveis na vossa província, não estou a proibir. Mas que
usem métodos legais […] Nós temos informações de pessoas que usam estes meios para subsidiar o terrorismo - Presidente Nyusi
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Falta de parceiros para defesa de direitos da
criança preocupa sociedade civil em Niassa
distrito e cidade. O maior objectivo da
organização é ocupar metade da província de Niassa porque muitas áreas não
têm organizações que apostam na defesa
dos direitos das crianças.

Victor Maulana

As Organizações da
Sociedade Civil (OSC)
da província do Niassa
ressentem-se pela falta de
parceiros de cooperação
internacional que trabalham
na defesa dos direitos da
criança.
PEDRO FABIÃO

O

Director-executivo da Associação Amigos da Criança
Boa Esperança (ACABE),
uma agremiação criada em 2002 para
defesa dos direitos deste grupo etário,
Victor Maulana, disse que esta região
do país regista casos preocupantes contra os direitos das crianças. As uniões
prematuras, violência sexual dos menores, desistência das crianças nas escolas,
gravidezes precoces, o trabalho infantil nos principais mercados das cidades
e em locais de exploração de garimpos
na província, são algumas constatações
de um o estudo feito pela ACABE, que
preocupam a agremiação.
“Nós, como OSC, a grande preocupação que encontramos é a falta de financiamentos. Há organizações que na sua
estratégia de implementação não abrangem Niassa. Há muitas propostas que
correm por ai, mas a província de Niassa
não é abrangida. Há-de ouvir Nampula,
Zambézia, Cabo Delgado, Inhambane,
mas Niassa não”, disse Maulana. “São
poucas organizações internacionais que
financiam a província de Niassa. Isso
faz com que as organizações locais não
tenham condições para o seu trabalho”,
acrescentou o director na última sexta-feira em Chimbunila, à margem da 1ª
Sessão do Conselho Coordenador da
Direcção Provincial de Género, Criança
e Acção Social (DPGCAS). Mais adiante, o nosso interlocutor disse não saber
quais os factores por detrás dessa anormalidade porque, segundo ele, as ONGs

internacionais entram no país através do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, donde são apresentadas as
estratégias de trabalho e prioridades de
actuação. “Isso, talvez, quem pode conseguir justificar é o Governo da província ou a nível nacional para percebermos
porque é que muitas Organizações internacionais, não abrangem a província de
Niassa”, desabafou aquele responsável.
Para ultrapassar a situação a ACABE
tem vindo a fazer trabalhos de lobby e
advocacia e há mudanças, como aconteceu com a entrada de duas organizações
estrangeiras, nomeadamente a Actionaid
e o IPAS. Para neste ano, a ACABE tem
acções em três distritos, que são Lago, Lichinga e Maúa num projecto denominado Observatório dos Direitos da Criança
(ODC). Antes trabalharam nos distritos
do Lago, Mandimba, Majune, Lichinga

Portadores de deficiência
Outrossim, Victor Maulana, lamentou o facto de ainda prevalecerem algumas instituições públicas sem rampas,
ou seja, com planos inclinados, aclive
ou declive para facilitar o manuseio ou
descida deste grupo social. Maulana deu
como exemplo o edifício do Gabinete da
Governadora da Província de Niassa e
do Governo do distrito de Mecanhelas
que não obedecem as regras gerais de
acessibilidade.
“Um dos primeiros desafios da pessoa com deficiência é investir em meios
de locomoção para sair do lugar em que
ele está porque saindo do lugar onde
está. andando de um lado para outro,
você consegue satisfazer as suas necessidades”, disse o nosso interlocutor. “A
pessoa quando não anda fica no mesmo
lugar. Outro desafio é assistência médica
e medicamentosa, em que a maioria dos
ainda precisa de apoio médico para melhorar a sua saúde e continuar a sobreviver”, acrescentou.
O nosso interlocutor mencionou
também a falta de canalização de meios
de compensação para pessoas com deficiência. Entre os meios destacam-se muletas, cadeiras de rodas e triciclos.
“Neste conselho coordenador, espera-se que os deficientes exponham as
suas ideias, dificuldades e preocupações
para que o Governo, sobretudo da Direcção Provincial de Género, Criança e

Acção Social de Niassa registe e inclua
nos planos para os próximos tempos
com vista a satisfazer as necessidades
destas pessoas”, disse Maulana.
Por sua vez, a Governadora de Niassa, Elina Massengele, disse não ter conhecimento sobre a falta de parceiros
de cooperação internacionais que actuam na defesa das crianças em Niassa.
“O que nós temos a dizer é que é que
todas as organizações que actuam nessa
área, trabalhem em conjunto. Primeiro,
para não sobrepor actividades numa só
área e, depois, coordenar no sentido de
abranger toda a população da nossa província”, informou a governadora Massengele.
Já sobre a assistência às pessoas com
deficiência, Massengele disse que, como
Governo, tem estado a persuadir todas as
instituições do Estado para construção
não só rampas, mas de tudo que possa
contribuir para o acesso fácil deste grupo
social. “Daquelas infra-estruturas novas,
nós sim vamos obrigar a terem acesso
para os portadores de deficiência. Agora
temos um desafio que não é fácil porque,
muitas vezes, as obras são antigas e naquela altura essas regras não eram obrigatórias”, disse Massengele.
Sobre o acesso à Educação, a Chefe
máximo do Conselho Executivo de Niassa fez saber que, como província, tem
tido dificuldades na área de pessoas com
deficiência visual e de audição porque
não há escolas especializadas localmente. Entretanto, estão sendo conjugados
esforços para se ter um estabelecimento
de ensino Braille, embora no processo
de Alfabetização e Educação de Adultos
esteja a ser usada tal metodologia.

Governo investe mais de 278 milhões de meticais
para Tribunal Judicial em Lichinga

N

PEDRO FABIÃO

um prazo máximo de doze
meses contados a partir de
Agosto, o Governo moçambicano, a partir do Orçamento do
Estado e do Cofre dos Tribunais, está
a investir mais de 278.665 mil meticais
para construção do Tribunal Judicial da
Cidade e distrito de Lichinga (TJCDL),
na província de Niassa, obras estas que
serão levadas a cabo pela empresa SS
Construções.
A cerimónia pública para o efeito,
aconteceu na última terça-feira na cidade de Lichinga, num acto marcado
pelo lançamento da primeira pedra e
contou com a presença da Presidente do
Conselho Administrativo do Cofre dos
Tribunais, Matilde de Almeida, o Juiz
Presidente do Tribunal Judicial da Província de Niassa, Óscar Basílio. O dirigente agradeceu a iniciativa presidencial
de construção de tribunais e considerou

oportuna a cedência de edifícios condignos. A Governadora da Província de Niassa, Elina Massengele, disse que depois de
Nipepe, Chimbunila e Sanga, o acto é testemunhado em Lichinga, um bem público
que visa aproximar os serviços de Justiça
e de qualidade ao povo e a modernização
das infra-estruturas estatais. Massengele
espera ver aumentada a eficiência e o carácter dos serviços a serem prestados, não
só com o incremento da tramitação dos
processos, como também, na conquista
da confiança do cidadão sem, no entanto,
optar pela justiça pelas próprias mãos.
O Secretário de Estado em Niassa, Dinis Vilanculo, referiu que com a iniciativa
presidencial “Um Distrito, Um Tribunal
Condigno” na Província do Niassa, foi
construído, concluído e inaugurado o tribunal de raiz no distrito de Metarica e,
neste momento, decorrem obras em fase
de conclusão nos distritos de Chimbuni-

la, Nipepe e Sanga. À semelhança da
governadora, o Secretário de Estado
apelou ao empreiteiro e a toda equipa
para serem responsáveis na execução da
obra assegurando a qualidade desejada
e o cumprimento dos prazos estabelecidos entre as partes. Vilanculo também
chamou atenção aos magistrados para
que sejam mentores principais no respeito dos Direitos Humanos pois.
Por seu turno, a Presidente do Conselho Administrativo do Cofre dos Tribunais, Matilde de Almeida, explicou
que antes da entrada em vigor da iniciativa presidencial “Um Distrito, Um
Tribunal Condigno”, lançada primeira
e oficiosamente em Maio do ano passado pelo Chefe do Estado, Filipe Nyusi,
em Maputo, em todo o país, cerca de
39 tribunais judiciais funcionavam em
edifícios inadequados.
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Venda e consumo de Suruma leva
onze pessoas aos calabouços
BENEDITO COBRISSUA

P

elo menos onze indivíduos envolvidos na venda e
consumo de canabis sativa,
vulgarmente conhecida como suruma
foram detidos na província central de
Manica, durante a última semana.
Depois do Serviço Nacional de
Investigação Criminal (SERNIC), ter
reportado a detenção de nove indivíduos indiciados de tráfico e consumo
de canabis, nos distritos de Mossurize
e Chimoio respectivamente, acção
que culminou com a apreensão de
dezasseis quilogramas da droga em
alusão, eis que dias depois mais dois
indivíduos igualmente foram detidos,

supostamente indiciados na prática
do crime desta natureza. Trata-se de
pessoas cujas idades variam de 22 á 46
anos, por sinal mãe e filho encontrados
na posse de quinze quilogramas de
suruma. Segundo os infractores, ora
a contas com o SERNIC em Manica, a sua detenção deu-se quando
se encontravam no bairro Chinfura,
algures na cidade de Chimoio, na
residência alheia alegadamente em
cobrança de dívida á uma cidadã
que há três anos não pagava uma
quantia monetária de dois mil meticais. Durante a cobrança coerciva,
a cidadã devedora decidiu entregar
um saco que continha um produto á
mãe e filho, como forma de penhora e

logo após a recepção da encomenda,
descobriram que se tratava de suruma
e momentos antes de se retirarem da
residência da suposta devedora foram
surpreendidos pelo SERNIC, tendo
culminado com a sua detenção.
No local, os homens da lei e
ordem apreenderam quantidades da
droga ilícita, que seria traficada no
posto administrativo de Amatongas,
no distrito de Gondola em Manica.
Falando á imprensa, o jovem de 22
anos de idade, que disse ser horticultor, apenas assume ser dono de
cinco quilogramas da canabis e atirou
a culpa aos agentes do Serviço de
Investigação Criminal, que no seu
entender acrescentaram mais 10 kg
da droga.
“Isto tudo não me pertence. Me
encontraram sentado dentro da
casa de uma dona que está a dever á
minha mãe. Aí só levaram um galão,
e aumentaram mais cinco quilos e
apareceu mais alguém que registou
mais cinco”, conta o indiciado.
Por sua vez, a mãe do jovem, igualmente indiciada neste tipo legal de
crime, concordou com os depoimentos
do filho e pediu as autoridades á sua
libertação, dado o seu estado debilitado de saúde. “Estou detida por
que uma senhora que está a me dever
o meu dinheiro há três anos andou

fugitiva. Quando me apercebi da
sua reaparição a procurei e disse que
quero o meu dinheiro. Ela me disse
que estou a fazer negócio e foi buscar
um saco de suruma. Eu sem saber o
que tinha lá arranquei o produto, em
forma de penhora, exigindo que me
pague o dinheiro”, contou com os
olhos banhados de lágrimas.
O porta-voz da Direcção Provincial
do Serviço Nacional de Investigação
Criminal em Manica, Amed Bulacho, referiu que a neutralização dos
supostos traficantes visa estancar a
onda de tráfico e consumo de drogas
ilícitas naquela parcela do país.
“Podemos avançar que foram 15
quilogramas da canabis sativa que
apreendemos na posse dos indiciados.
Os exames confirmaram tratar-se
de estupefacientes reitero que são
15 quilogramas conforme a nossa
balança”, disse Bulacho.
“Como sabeis a direcção provincial
de Investigação Criminal ao nível da
província de Manica, tem vindo a
desencadear várias acções com vista a
estancar a onda de criminalidade e o
corolário deste trabalho, foi a detenção destes dois suspeitos indiciados
no tipo legal de crime de tráfico e
consumo de drogas e neste momento já foi instaurado o seu respectivo
processo crime”, disse a finalizar.

Fim de semana sangrento em Nampula
SAIDE SANDAR

P

elo menos 13 pessoas morreram
e 23 contraíram ferimentos
entre ligeiros e graves nesta
final semana em Nampula na sequência de três acidentes de viação do tipo
despiste, capotamento e colisão entre
viatura e uma locomotiva da empresa
CLN, ocorridos nos distritos de Monapo,
Nampula e Ribaué
Das viaturas sinistradas uma fazia o
trajecto Nampula a Namapa e a outra
vinha de Malema para a capital provincial. A última viatura colidiu com um
comboio na madrugada deste domingo
na passagem do nível, no bairro de Natiquire na cidade e Nampula.
Para além das vítimas mortais e
feridos, os sinistros provocaram danos
avultados nas viaturas e houve evacuação
imediata das 23 vítimas para Hospital
Central de Nampula onde neste momento estão a receber tratamentos médicos.
Um dos ajudantes do carro sinistrado
disse que a viatura que o transporta-

Nampula teve dias de terror nas últimas 48 horas
va não estava em alta velocidade, mas de Ribaué se surpreendeu com o ocorrido.
por azar quando chegaram no distrito
O secretário de Estado da Província
de Monapo havia um moto taxista que de Nampula Mety Gôndola apontou
cortou prioridade e na tentativa de fugir problemas mecânicos nas viaturas como as
dele acabaram acidentado.
principais causas que ditaram a ocorrência
Outro sinistrado que se encontra no dos sinistros que vitimaram mais de dez
leito do hospital disse que transportava pessoas nesta circunscrição geográfica.
pedra preciosa, só que chegado ao distrito Como forma de reduzir casos semelhantes,

Gôndola referiu que o executivo devera
tomar medidas radicais nos próximos
tempos.
“Vamos trabalhar e tomar medidas
um pouco radicais sem tirar direitos aos
cidadãos sob pena de perdemos irmãos
e desestruturar famílias. Nestes acidentes a responsabilidade também recai os
que transportam, mas isso é de menos.
A questão de fundo são as vidas que os
acidentes ceifam”, disse Gôndola.
O nosso interlocutor exortou aos automobilistas para que façam com frequência
manutenção das suas viaturas como forma
de evitar situações similares que segundo
suas palavras destruturam as famílias.
Entretanto a directora dos serviços de
urgência do Hospital Central de Nampula
confirmou a chegada dos pacientes sinistrados e avançou que dos 23 que deram
entrada naquela unidade sanitária alguns
já tiveram altas. Dalva Khossa manifestou preocupação quanto ao aumento de
casos de acidentes de viação que nos
últimos tempos causam maior entrada
de pacientes.
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O calvário do pequeno Artur
Artur Jamal é um menor
deficiente de 14 anos de
idade que vive na unidade
comunal 5º Congresso,
bairro de Natikiri, cidade
de Nampula, que por conta
da sua condição física
é obrigado a passar por
humilhações, rejeições,
injúrias por parte dos
amigos e vizinhos, mas nada
pode fazer para se defender
porque não é capaz

quando lá fomos, vimos que a cara
estava parcialmente coberta. De
imediato levamos ao Hospital Geral de
Marere, depois fomos transferidos para
o Hospital Central de Nampula, onde
ficamos internados 65 dias sem sucesso,
pois o médico apenas administrava
paracetamol até recebermos alta
hospitalar”, conta Jamal com os olhos
banhados de lágrimas. “Depois do
nosso regresso, a criança desenvolveu
outra borbulha, desta vez na coluna”,
acrescentou.
Por falta de dinheiro, o pobre
carpinteiro não conseguiu continuar
com o tratamento da doença e clama
por ajuda. “Quero aproveitar o NGANI
para lançar um grito de socorro às
entidades estatais e privadas, no sentido
de me ajudarem com a cura da doença
do meu filho. Estou sem dinheiro para
cirurgia e a cada dia as borbulhas tendem
a desenvolver”, suplica.

AGOSTINHO MIGUEL

F

ilho de pai carpinteiro e mãe
vendedora de bolinhos fritos
de trigo, o pequeno Artur
vive fechado e isolado em casa, mas
nalgumas vezes sai do quintal e vai
apreciar o pôr do sol para inimizar
o seu calvário e esquecer a dor que
carrega desde pequeno.
“Meu filho atrasou entrar na escola
por conta desta doença. Se saísse para
brincar, voltava a chorar porque lá
recebia insultos e risos até de pessoas
adultas”, desabafou ao NGANI o pai do
menor. “Tentamos formas para combater
a doença, mas não foi possível e pelo
contrário, o problema só aumentou.
Como não queríamos que perdesse à
escola, matriculamos a ele já crescido”,
acrescentou o carpinteiro Carlos Jamal.
Na escola, segundo Jamal, Artur foi
sempre rejeitado e discriminado pelos
colegas e professores, num país onde
o processo de ensino e aprendizagem
inclusivo ainda é uma miragem e
as crianças com deficiência passam
pelos piores dias das suas vidas nos
estabelecimentos de ensino público.

O menino Artur Jamal

Visivelmente preocupado e aos
prantos, Jamal diz não saber as razões
que estão na origem da doença do filho,
mas revelou que tudo começou com
uma simples borbulha que apareceu
do nada no rosto do pequeno quando
tinha 3 anos de idade e que logo tornou
a vida do menino num verdadeiro
pesadelo. “O meu filho nasceu saudável,
mas de repente apareceu-lhe uma
borbulha na cara. Levamos ao hospital
porque pensávamos que se tratava de

conjuntivite. Mesmo com a medicação
a borbulha só desenvolvia”, contou
Jamal.
O maior desespero da família
veio em 2015 quando numa noite de
domingo, aos oito anos de idade, Artur
viu a metade da cara coberta por um
inchaço maior e logo os progenitores
foram imediatamente buscar assistência
médica outra vez, mas foi em vão.
“Naquela noite apenas ouvimos
a criança a chorar no seu quarto e

Gostaríamos que um dia encontrasse
a cura
NGANI ouviu alguns vizinhos.
Todos estão preocupados com a triste
situação de Artur. Testemunharam que
os pais já fizeram de tudo para salvar o
filho, mas não conseguiram porque não
têm dinheiro. “Nós os vizinhos estamos
preocupados também com o dia-a-dia
da criança. Ele sofre bastante, porque
além do peso da doença, é humilhado
e insultado sempre. Gostaríamos que
um dia encontrasse a cura”, rogou a
vizinha Anabela.
Apesar da triste sina em que vive, o
pequeno Artur que começou a estudar
aos nove anos de idade, ainda sonha.
Segundo ele, se um dia a sua doença
passar, vai ser um enfermeiro para cuidar
das pessoas que precisam. Quem vai
ajudar o menor a superar o seu calvário
a materializar o sonho?

Vítimas do terrorismo em Metuge acusam nativos de venda
de terras para prática de agricultura
JACKSON BASILIO
Algumas famílias vítimas do
terrorismo que assola a província de
Cabo Delgado desde 2017, no distrito
de Metuge, estão a ser exigidas valores
monetários pelos nativos, para terem
acesso a espaços de cultivo. A denúncia
foi feita pelos próprios deslocados.
Mamudo Zabura, natural de Mocímboa
da Praia disse ao NGANI, que desde
a sua vinda forçada à Metuge, vive no
centro de reassentamento da sede do

distrito, e tem pedido machambas aos
nativos, mas eles precisam de valores
monetários. De 36 anos de idade e pai de
três filhos, Zabura disse que os nativos
cobram entre 500 a mil meticais para
cederem as terras.
actividades que gostaria de continuar a
fazer em Metuge, mas não tem condições
para o efeito. Outro deslocado entrevistado
por NGANI é Amade Rachide, também
de Mocímboa da Praia. Rachide, de 57
anos de idade e pai de quatro filhos,
mostrou-se preocupado com os desafios
de acesso a terra para a prática da

agricultura, que encara no dia-a-dia.
Além da terra que lhes é negada pelos
nativos, os deslocados clamam pela falta
de canalização de apoios alimentares.
O Administrador do Distrito de
Metuge, confirmou as preocupações
levantadas pelas famílias deslocadas, mas
garantiu que as mesmas continuarão a ser
assistidas até chegar a altura de regressarem
as terras de origem. António Valério
Nandanga disse ainda que o governo
do distrito tem recebido reclamações
dos deslocados sobre o impedimento
que sofre no acesso à terra. Segundo o

dirigente, Metuge é um território muito
pequeno em termos de extensão, com
uma densidade populacional de cerca
de 101.300 habitantes e com mais de
187,463 deslocados e a distribuição
da terra não chega para todos, mas
há famílias que já conseguiram se
enquadrar nas comunidades segundo
os laços de entendimento que têm.
Nandanga, disse ainda que o Governo
continua a apoiar os deslocados e não
há entre eles alguém que pode se sentir
abandonado.
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OPINIÃO

Consultor e Activista de Direitos Humanos

“Porque o objectivo do terrorismo é remover a Frelimo do Poder”

Breves reflexões do discurso do
Presidente da República

D

PUBLICIDADE

esde 5 Outubro de 2017,
Moçambique é vítima
de ataques terroristas na
região norte do país, concretamente
na província de cabo Delgado, que
até então, para além da perda de vidas humanas, implicou na destruição de infra-estruturas económicas
e sociais, interrupção imediata do
funcionamento das instituições do
Estado, das actividades económicas e gerou uma crise de deslocados internos, que até então estão
os números indicam para cerca de
900 mil, provenientes dos principais
distritos afectados, nomeadamente
Mocímboa da Praia, Palma, Muidumbi, Nangade, Macomia, Quissanga, Meluco, Ibo e Mueda.
A incapacidade do Estado Moçambicano em fazer a gestão negativa do conflito, obrigou o país a
recorrer a ajuda externa, de Ruanda
e dos países da Comunidade para
o Desenvolvimento da África Austral (SADC), que estão presentes a
mais de um ano, que tinha como
objectivo fundamental recuperar os
espaços conquistados pelos terroristas e garantir a retoma segura
das comunidades.
Para a gestão positiva do conflito, o Estado criou a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte
(ADIN), e recentemente o Programa
de Resiliência e Desenvolvimento
Integrado do Norte de Moçambique (PREDIN) que tem como objectivo promover a recuperação e
retoma das condições básicas de
desenvolvimento económico e social sustentável da região norte de
Moçambique, com a finalidade de
“promover o bem-estar, reforçar a
provisão de serviços básicos, promover a inclusão e o desenvolvimento
equitativo do capital humano, de
modo a reduzir os factores de vulnerabilidade das comunidades e o
extremismo violento e contribuir
para o progresso das três provín-

Presidente Nyusi

cias do norte”. A gestão positiva e
negativa do conflito, tem como objectivo combater e eliminar as consequências políticas e económicas
da tensão militar originadas pelos
ataques terroristas. Mas para tal,
necessário é que se levante as causas e o objectivo do terrorismo na
província de Cabo Delgado. A nível governamental, o exercício de
se identificar as causas continuam
aquém das expectativas, sendo que o
Ministro da Defesa, Cristóvão Chume, no seu último pronunciamento,
deu a entender que a academia não
encontra as verdadeiras causas do
terrorismo, partindo do pressuposto
de que “os que lideram o terrorismo em Moçambique nunca deram
a cara ideológica do seu manifesto.
O país ainda não encontrou uma
explicação clara”.
A informação do ministro, não
é consentânea com a do presidente
da república, que não assumindo as
causas associadas, conseguiu identificar os objectivos e financiadores
do terrorismo em Cabo Delgado.
Na comunicação inicial do Chefe
do Estado à nação, em Julho de
2021, citou que a academia identifica como causas do terrorismo,
aspectos ligados a governação, po-

breza, exclusão, expropriação da terra, elementos religiosos e disputas
étnicas. Contudo, quanto aos objectivos, ficamos surpreendentes pelo
facto do Presidente da República,
Filipe Nyusi, nas margens de um
seminário para os órgãos sociais do
partido Frelimo, nomeadamente, a
Organização da Mulher Moçambicana (OMM), Organização da Juventude Moçambicana (OJM) e Associação dos Combatentes de Luta
de Libertação Nacional (ACLLIN),
ter declarado que os ataques terroristas visam remover a FRELIMO
do Poder.
Esse é um dos primeiros exercícios hipotéticos levantados pelo Estadista moçambicano, que na qualidade de Presidente da República,
tem acesso a fontes privilegiadas
de informação e no mínimo deverá falar com bases que sustentam a
sua afirmação. Em termos legais,
a forma pela qual a Frelimo pode
ser removida do poder, só pode ser
através dos mecanismos estabelecidos pela lei, que são as eleições.
Por outro lado, o terrorismo, é
motivado por elementos de natureza
política, económica e social, tendo
como objectivo imprimir pressões
sobre a forma como é governada

uma unidade política (Estado).
No mesmo período, o presidente
da República, já havia identificado
factores associados ao terrorismo em
Moçambique, e discursando para os
jovens nas margens da conferência
nacional da juventude, o PR. deu
a entender que há organizações da
sociedade civil em Moçambique que
são financiadas para fomentar práticas terroristas no país. A destacar
que as organizações da Sociedade
Civil, tem como objectivo de monitorar a acção governativa, constituindo-se assim como um grupo
de pressão. E foi num contexto em
que a sociedade civil apresenta-se
como um grupo forte e que desafia
o Estado, reduzindo a popularidade
do governo do dia, nessa dimensão,
o Pr, escolhe de forma pragmática,
identificar grupos da sociedade civil que são usados para financiar o
terrorismo.
Em seguida, o mesmo Presidente da República, na cidade da Beira, levantou a hipótese de existirem
agentes económicos que operam na
área de distribuição e venda de combustíveis (gasolineiras), que através
das suas bombas, financiam o terrorismo em Cabo Delgado, sem ao
mínimo citar alguma sequer. Enquanto Chefe máximo, o Presidente da
República, deveria abandonar um
discurso baseado em hipóteses, sobretudo quando se trata de questões
sensíveis e que impactam na sobrevivência e existência do Estado.
Quanto ao principal objectivo dos
terroristas (segundo Filipe Nyusi),
que se resume em remover a Frelimo do poder, a questão que se levanta não é: “porque”? Acreditamos
que esta é uma dimensão de análise
pertinente, sobretudo para o partido que governa o país a 47 anos e
até os terroristas desejam lhe remover do poder, citando as palavras do
Presidente da República.
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Afonso Almeida Brandão

O declínio da Democracia
e as “Elites”

P

PUBLICIDADE

ouco antes da sua morte, em
1961, na Segunda Metade do
Séc. XX, V.O. Key Jr., um
politólogo norte-americano, publicou
um ensaio que intitulou, em livre tradução, A Opinião Pública e o Declínio da Democracia. O interesse desse
texto decorre essencialmente de duas
circunstâncias bem distintas. A primeira, mais prosaica, resulta do facto de,
a propósito do Declínio das Nações,
o autor mencionar expressamente, e
logo como exemplo mor, Portugal. A
segunda, de maior relevância, prende-se com a análise feita em relação
à alegada influência da Opinião Pública na acção dos Governos.
Comecemos, então, pela primeira
razão, donde bastará a tradução deste
trecho: «Qualquer época conhece os
seus melancólicos profetas que preveem a Decadência da Ordem Política graças a processos irreversíveis
que eles identificam com precisão e
segurança. Nós talvez não prestemos
a devida honra a estes oráculos cuja
visão sensível antecipa um Futuro
negro e hóstil. Alguns deles ignoramos porque são lunáticos certificados. Outros tantos simplesmente
porque confundem a Ansiedade pessoal
suscitada por qualquer nova política
pública com uma ameaça à ordem
social estabelecida. Não obstante,
a verdade desagradável é que esses
profetas acabam por, eventualmente, ter razão. Até podem estar errados quanto ao “timing”. Até podem
estar completamente enganados no
diagnóstico que fazem das razões
do Declínio Nacional. Porém, mais
cedo ou mais tarde, estarão certos.

As Nações, os Impérios e as Civilizações, até onde alcança a História,
incandescem em breves momentos
de glória apenas para declinarem no
laxismo, na franqueza, na pobreza.
Basta recordar que Portugal, não há
muito tempo, era um dos grandes
Poder do Globo».
Quanto à segunda razão, e contrariamente à opinião generalizada,
recentemente evidente a propósito
das Comemorações de mais um 25
de Abril assinalado em Portugal, convém lembrar que a Democracia não é
um dado adquirido, antes surgido, na
História Humana, como um apontamento temporal, que nem sequer se
estende, em todos os seus pressupostos
essenciais, à maioria da população do
Planeta. E o mesmo podemos afirmar
em relação ao Dia da Independência
Nacional de Moçambique ocorrido
em Junho. A regra é — e continua
a ser —, como a invasão da Ucrânia penosamente nos veio recordar,
o Jugo, a Tirania, a Distruição, a
Morte de milhares de inocentes e a
Opressão — o mesmo que acontece
em Moçambique, mais precisamente
em Cabo Delgado, com a invasão dos
insurgentes “a soldo”, sabe Deus “a
mando” de quem e de que interesses
exteriores ao País, embora por razões
diferentes...
Este poderia ser mais um motivo
(talvez o principal) para preservarmos o sistema democrático, ainda que
isso implique aceitar todas as suas
contradições, fragilidades e defeitos.
Uma dessas fragilidades encontra-se,
para muitos, na opinião pública, aqui
entendido como o diálogo das mas-

sas sobre o bem comum. Porque os
Governantes e, no geral, os Políticos
(incluíndo os de aviário), quer em
Portugal, quer em Moçambique, se
deixam guiar e condicionam a sua
acção pela Opinião Pública (quer Lá
como Cá), há quem queira extrair daí
uma dinâmica que levará inevitavelmente a autodestruição democrática: se os Governos são responsáveis
à Opinião Pública, eles estão destinados a adotar medidas que, em última análise, colocarão em causa as
próprias fundações do sistema.
No fundo, as proposições desta tese
resumem-se assim: a ligação entre a
acção Política e a Opinião Pública
é tão íntima que esta, em grande medida, determina aquela; a Opinião
Pública exige dos Governos políticas erradas, ora porque as pessoas
hesitam perante crises, ora porque a
maioria dos indivíduos apenas consegue analisar problemas a partir da
sua experiência pessoal, ora porque
a opinião pública pode ser gananciosa, ambiciosa, ou, simplesmente, INSANA.
Aquilo que V.O.Key Jr. veio afirmar, já nos Anos 60, é o ERRO em
que esta tese incorre. Na verdade,
o autor explica que aquilo que nós
acreditamos como sendo o diálogo
de massas que constitui a Opinião
Pública é, antes, dominado por um
grupo infinitamente mais restrito de
pessoas, que definem as narrativas
dominantes e as posições que sobre
eles se colocam, acabando as massas,
quando o fazem, por aderir a essas
posições preestabelecidas.
Por várias razões, mas sobretudo

por desinteresse ou falta de atenção
da esmagadora maioria das pessoas,
são os Políticos profissionais, amadores ou de aviário, os activistas, os
influencers políticos, os jornalistas,
os analistas de opinião de uma forma
geral, os mestres das Agências de Comunicação e, de uma forma geral,
todos aqueles interessados na gestão
da (res)pública, que compõem a opinião pública.
V.O. Key Jr designou este grupo
de pessoas como a aristocracia política, mas hoje talvez as identifiquemos mais facilmente como as elites.
Atendendo à (aparente) importância da aristocracia política ou elites
na condução da Vida Pública, quer
entre nós, quer em Portugal, capaz
de a condicionar e determinar, faz
falta em Moçambique e também em
Portugal um estudo sociológico deste
Grupo. Neste ponto e em nossa modesta opinião particular, o Estimado
Prof. Dr. Luca Bossotti, talvez pudesse dar o seu contributo válido, em
termos de análise e opinião.
Ou algum Advogado Moçambicano
especialista em Direito do Trabalho
viesse a terreiro dar-nos (também) “o
seu ponto de vista” sobre esta questão. Estou certo em crer que teríamos
muitas surpresas.

V.O. Key Jr. Publicou um
Ensaio «A Opinião Pública
e o Declínio Da Democracia».
O interesse desse texto
decorre essencialmente de
Duas circunstâncias
bem distintas
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Eleições em Angola: Por que é que o MPLA irá
vencer mais uma vez esta corrida eleitoral?
NELITO TIAGO*

E

sta reflexão vem em resultado da grande azáfama
e mediatismo que os processos eleitorais dos “kambas” do
atlântico tem levantado sobretudo
nas redes sociais onde tenho vindo
a assistir uma verdadeira luta de
gladiadores munidos de oratórias
impecáveis a tentar adivinhar qual
será a sorte politica daquele povo
irmão.
Vezes sem conta vi prognósticos notoriamente gerados à conta
de paixões e desejos de ver um
partido em detrimento do outro.
E é nesta senda de desenho dos
próximos cenários em que gostaria
de chamar atenção sobre o que os
papeis e a situação do momento
nos dizem. Engane-se quem quiser, mas é fundamental que neste
processo de fabricação de prognósticos políticos queiramos ou não,
precisamos usar lentes analíticas
para evitarmos elaborar ideias e
olhares para este mesmo fenômeno
(politica) de forma tão superficial,
tão românticas como tem acontecido com muitos amigos.
É também verdade que é de
direito e até dever cívico que qualquer indivíduo fale ou se pronuncie
sobre questões políticas de forma
aberta como tem acontecido, mas
estas opiniões têm sido muitas vezes formadas sem critério ( e de
certa forma ingênua). Tenho até a
impressão de que quem pensa nos
pleitos eleitorais angolanos imagina que os resultados dependerão
somente da vontade moral dos votantes a quem tem sido vendida a
ideia de alternância dos partidos
históricos pelos modernistas.
Os amigos que avaliam os prováveis resultados que virão do
atlântico simplesmente pontapeiam
elementos que ao meu entender
são fundamentais, já que as preferências pessoais permanecem mais
acentuadas, ainda que essas preferências sejam em algum momento
sustentadas com factos lógicos e
materiais, mas muitas vezes pouco
representativas ofuscando assim
o cerne da realidade que me faz
pensar que o MPLA será o ven-

cedor do pleito eleitoral.
a qual existe uma toda narrativa
que apesar de muitas vezes estes
que esta sendo vendida pela opoInfelizmente, esse credo quase
parceiros aparecerem a incentivar
cego dos que discutem os factos
sição, principalmente pelo seu
e a vender em corredores formais
políticos eleitorais angolanos do moexpoente máximo em Angola ,
a ideia segundo a qual a Demomento sem um mínimo de cuidado
neste caso o candidato Adalberto
cracia (sobretudo em Africa) se
e cobertos de de desejos pessoais
Costa Júnior com o risco de não
fortalece quando se tem partidos
acabam por produzir resultados
estar a se tomar em conta factoextremamente fortes e equilibradifusos, já que são totalmente à
res extremamente importantes
dos capazes de contrabalançar
margem das várias hipóteses que
e sensíveis como os que foram
o poder do governo do dia (o
têm sido concebidas mais pelas
aqui adiantados, bem como pela
MPLA neste caso), em algum
paixões do que pela realidade dos
desconfiança que certo eleitomomento, esta narrativa só serfactos.
rado ainda carrega em volta de
ve para cimentar ou alinhar as
Por exemplo, se formos pelos
ACJ, sobretudo pelo facto de se
politicas em volta dos seus comfactos até podemos assumir que
ter vendido uma ideia de que
promissos econômicos e políticos
ninguém está proibido de pensar
ele é um candidato que passou
com o governo. Por detrás deste
ou imaginar que a UNITA poderia
mais tempo na diáspora e que
pensamento estão muitas vezes
vencer as eleições, mas esta é ao
ate a bem pouco tempo ostenem jogo esses compromissos de
meu entender uma posição irreatava dois passaportes, o que o
caracter inadiável e extremamente
lista que permanece apenas nos
faz (no entender desses cidadãos
vitais para que os seus estados
desejos de quem assim acredita.
desconfiados) acreditar de que
continuem a gozar da sua posição
Digo isto por causa dos factores que
ele não tem conhecimento da
para com os estados subservienanteriormente chamamos a atenverdadeira realidade e das necestes, para além de que em casos
ção para que não sejam olhados de
sidades do povo angolano ainda
existir um “regime change” estas
forma tão simplista e descuidada.
que ali tenha nascido;
benesses podem ser perdidas e
Ora vejamos:
o seu grau de influencia de que 5. Na divulgação dos resultados,
a última palavra pertence à CNE:
1. A questão da Simpatia (que o
gozam em Angola podem tamMPLA goza nas zonas rurais):
É importante que, independenbém desaparecer, o que não é e
A história dos estados da África
temente de podermos avançar
nunca seria do interesse desses
Austral está cheia de exemplos
aqui com tendências de votos,
estados perder;
que mostram de que os ditos 3. O lado negro dos processos
sondagens/barômetros, fotos com
“partidos históricos”, também
editais dando uma larga maioria
eleitorais (Um exemplo a ter em
conhecidos por “partidos liberao partido A em detrimento do
conta na África Austral): É vertadores” como é caso do MPLA,
B (como tem vindo a acontecer
dade que não podemos excluir a
ainda gozam de uma simpatia
desde a noite de ontem, com o
outra face da moeda muito menos
extremamente boa em parte por
fecho das urnas e inicio da conboa com cenários inspirados em
conta de factores como o próprio
tagem dos votos), mas no final
experiencias passadas onde por
grau de assimilação e avaliação
de tudo quem tem a faca e o
exemplo há a possibilidade do
que a população do campo tem
queijo de divulgar os resultados
MPLA que neste caso é um parti(que é baixa se comparada com os
que permanecerão como sendo
do maduro (em outra linguagem
que vivem nos centros urbanos);
os reconhecidos até mesmo pela
um verdadeiro “macaco velho”),
a facilidade de mobilização que
comunidade internacional é a
sobretudo nessa questão de parpor lá têm e que na sua grande
Comissão Nacional de Eleições
ticipação em pleitos eleitorais,
maioria são populações encade Angola (pelo menos sob o
pode se assumir de que possui
beçadas por velhos que outrora
ponto de vista formal e legal), e
o poder de controle de todos os
participaram ou combateram o
não serão os textos que tem sido
processos políticos e eleitorais,
regime colonial e até mesmo parveiculados em vários meios de
gozando de uma capacidade esticiparam da guerra civil contra
comunicação social, alimentando
trondosa de manobra capaz de
a UNITA anteriormente mais
assim mais achas na fogueira.
modificar as próprias tendências
militarizada e hoje transformada
No final de tudo, a divulgação
ou resultados dos votos a seu
em partido político);
que será feita pela CNE e posfavor, seja a mal (roubando/ma2. Lobbies Externos (Constituído
teriormente chancelada pelo
nipulando a opinião pública) ou
maioritariamente por “Agentes
Tribunal Supremo irão ditar e
a bem (através do prestigio de
de Desenvolvimento” de Duas
outorgar o titulo do vencedor e
que ainda grangeia para mover
Faces): Neste caso estaríamos
dos vencidos;
massas sobretudo em tempos de
a advogar de que os parceiros
eleições;
externos são um factor funda- 4. A narrativa pouco convincen- “(Analista de Política Internacional)
mental para compreender também
te vendida pela oposição: Por
o sentido ou rumo em que os
último é muito importante não
pleitos eleitorais irão tomar, já
se deixar perder a ideia segundo
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Empresas encerradas devido ao terrorismo
beneficiam de perdão de multas
Os empresários de Cabo Delgado, aterrorizada por rebeldes armados desde 2017 e
que, por conta disso, houve
muitas deslocações de pessoas e falência de agentes
económicos e encerramento
das suas empresas devido ao
fenómeno, beneficiaram já de
uma nova norma que perdoa
as multas e juros
JACKSON BASILIO

P

ara incrementar o regresso das
empresas assim como trabalhadores por conta própria, foi
publicado, recentemente, pelo Conselho de Ministros, o Decreto 42/2022,
de 17 de Agosto, que apenas abrange
trabalhadores por conta própria, assim
como as Empresas devedoras.
O Delegado Provincial do Instituto
Nacional de Segurança Social (INSS)
em Cabo Delgado, Chomar Selemane,
informou que o Decreto apenas foi criado
para esta região do país para ajudar as
empresas, assim como aos trabalhadores por conta própria, principalmente
os afectados pelo terrorismo.
Optimista com o assunto, Selemane
defende que a lei aprovada recentemente,
com a duração de um ano, entrou em
vigor após a sua publicação a 17 de
Agosto corrente e disse ainda que esta

INSS de Metuge

não é a primeira vez que a instituição
cria um decreto em benefício as empresas devedoras. Entretanto, a fonte mostrou-se insatisfeita pelo facto de o INSS,
delegação de Cabo Delgado, constatar
a existência de devedores que ficam
com as contribuições e não canalizam
à instituição responsável e em caso de
falência da empresa o sistema não tem
tido como garantir os direitos dos trabalhadores.
O dirigente deu como exemplos as
empresas de construção e manutenção
de estradas ECMEP e Teximanta, que
lesaram muitos trabalhadores. Na altura
do seu funcionamento, cobravam aos

trabalhadores valores que não eram
canalizados ao sistema tendo deixado
na crise milhares de pessoas.
Até antes da revogação deste instrumento legal, mais de 3000 contribuintes
deviam cerca de 145 milhões de meticais.
Após cobranças porta a porta houve a
redução em cerca de 2400 contribuintes
e neste momento, segundo a fonte, o
saldo é de 104.388.473 por cobrar. O
nosso interlocutor disse que o INSS irá
atrás dos devedores visando mitigar o
impacto económico e social destes factores, através da adopção de medidas
de alívio da obrigação contributiva.
Na modalidade de concessão do per-

dão de multas e redução de juros de mora,
a fonte acrescentou que o contribuinte
que efectuar o pagamento integral das
contribuições, beneficiará do perdão total
de multas e redução de juros de mora
em 98%. Por outro lado, Selemane disse
que a adesão ao perdão de mora já foi
lançado publicamente por duas vezes,
mas não teve efeitos positivos devido a
falta de anuência dos visados. Caso as
empresas adiram, poderão regressar ao
exercício das suas actividades com um
saldo negativo disse.
O Coordenador da Confederação
Nacional dos Sindicatos Independentes
e Livres de Moçambique (CONSILMO),
Saíde Chomar, parceiro do INSS, garantiu
que o organismo, irá reforçar o trabalho com os seus representantes para que
o decreto seja implementado e expandido para todos os distritos da província
visando alavancar a economia após cinco
anos devido as acções do terrorismo.
A classe dos empresários locais acredita que o perdão de multas e de juros
mora, vai impulsionar o desenvolvimento,
a retoma das actividades da província e os
esforços de reconstrução. Mussa Alfredo
em representação dos empresários de
Cabo Delgado mostrou-se preocupado
com as empresas que foram forçadas a
encerrarem devido a acção dos terroristas. A fonte assume ser um grande
desafio de expandir a informação para
todos os distritos da província e garantiu
que os empresários irão fazer de tudo
para se beneficiar do decreto.

Transações com contornos de lavagem de moeda
estrangeira preocupam autoridades em Nampula

A

cidade de Nampula regista de
forma recorrente um movimento desusado de transação ilegal de moeda estrangeira, com
destaque para o dólar, actividade que
é detida por emigrantes na sua maioria
dos grandes lagos, numa altura em que o
financiamento ao terrorismo na vizinha
província de Cabo Delgado continua a
inquietar as autoridades governamentais.
A falta de casas de câmbio, aliada a fragilidade na fiscalização pelas autoridades,
dentre várias por detrás das mencionadas
fraudes, situação que já ultrapassou as
capacidades das instituições reguladoras. A compra e venda ilegal de moeda
estrangeira tem contornos de lavagem
de dinheiro, onde os envolvidos na rede,
escondem-se em pequenos negócios que
se circunscrevem na venda de vestuários
em boutiques, aparelhagens sonoras e

JÚLIO PAULINO
áudio visuais, utensílios domésticos, entre
outros, e com lucros milionários.
NGANI confirmou que o circuito de
compra e venda do dólar e euro tem, o seu
“seu quartel-general” no mercado dos poetas
vulgo bombeiros, onde há concentração
de maior número das actividades comerciais exercida por imigrantes, disfarçados
de comerciantes. Devido a complexidade
do circuito, num passado recente, numa
operação levada a cabo por uma equipa
multissectorial só foi possível neutralizar
apenas três estrangeiros envolvidos na actividade ilícita e neste momento decorrem
diligências para apanhar mais membros
da rede.
Alguns entendedores da matéria, apontam a presença massiva de imigrantes na
cidade de Nampula e província em geral, na
sua maioria que entram no país de forma
ilegal, e com actividades pouco claras,

como estando na origem deste problema.
Por outro lado, o centro de refugiados de
Maratane, localizado há trinta quilómetros
da capital provincial e que alberga cidadãos refugiados, também, é outra porta de
entrada dos emigrantes ilegais ao país em
Nampula, que usam como pretexto tratar-se de cidadãos que querem áxilo no solo
pátrio, mas volvidos meses, abandonam o
local, seguem outros destinos, facilitados
por esquemas corruptos de alguns quadros
dos serviços de migração que facilitam a
emissão de documentos de permanência
no solo pátrio.
Alguns agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) afectos a
primeira esquadra na cidade de Nampula,
confidenciaram ao NGANI, a existência
de cidadãos de nacionalidade somali, que
estão sob custódia policial naquela subunidade, encontrados na posse de declara-

ções falsas, que lhes confere o direito de
refugiados. aque nada faz para travar a
entrada desenfreada de estrangeiros ilegais no país.
O Director Nacional dos Serviços de
Migração anunciou que a breve trecho
haverá a realização de censo populacionais
para os estrangeiros, onde serão mapeados
os seus locais de residência, actividade
que desempenham, entre outros. Tudo
com vista a salvaguardar os interesses
nacionais sobretudo no que tange a segurança.
Dados estatísticos indicam que residem
na província de Nampula pouco mais de
dez mil cidadãos estrangeiros de diversas
nacionalidades na sua maioria comerciantes malianos, somalis, senegaleses,
guineenses e nigerianos. Os ruandeses,
burundeses, congoleses são maioritariamente requerentes de asilo politico.
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Vahanle brinca perigosamente com maior
círculo eleitoral da cidade de Nampula
Nos últimos dias, o
Presidente do Conselho
Autárquico da Cidade de
Nampula, Paulo Vahanle, está
a mostrar um comportamento
inconsequente para com a
população de Namicopo, por
sinal o maior círculo eleitoral
da autarquia.

um cidadão. “Não é possível chamar a
todos nós de ladrões, isso não fica bem
e depois ele se esqueceu que também é
daqui. Se esta é a capital dos ladrões,
ele também é ladrão. E não deixa de
ser estranho como em vez de nos pedir
desculpas, decidiu abandonar as obras,
o que quer dizer que é insensível ao
sofrimento que passamos”, acrescentou.

ANTÓNIO CINTURA

A

atitude tem sido vista pela
opinião pública como
perigosa para o seu partido
nas próximas eleições autárquicas. Tudo
começou com o início da pavimentação
da principal estrada que liga a zona
residencial de Namiepe e o centro da
cidade, que por sinal é uma obra para
“inglês ver”, pois não tem qualidade.
A rua foi projectada na altura da
governação do malogrado Mahamudo
Amurane e compreendia, na carteira do
projecto, a destruição de algumas casas
que se encontram no raio da estrada e
indemnização dos proprietários, para dar
espaço a uma via de acesso com valas de
drenagem e passeios para peões. Antes da
morte de Amurane, assassinado no dia 4
de Outubro de 2017, as obras já haviam
arrancado com a construção de valas de
drenagem do lado de Namiepe, enquanto
estava a se negociar a indemnização e
consequente retirada das pessoas, mas
tudo morreu com o antigo edil.
Com Vahanle, o projecto parece ter
sido descartado, uma vez que nenhuma
casa foi destruída alegando-se falta de
dinheiro para indemnização e a estrada
está a contornar casas e ficando mais
estreita, com algumas partes sem condições
para cruzamento entre viaturas, falta
de passeios e nem valas de drenagem,
colocando em risco as casas sinalizadas
para dar espaço às obras durante a época
chuvosa. Pela forma como a via está a
ser construída, no tempo chuvoso, toda
água que corria na estrada irá entrar nos
quintais das populações circunvizinhas.
Alguns cidadãos que vivem nas
cercanias, lamentam o facto, alegando
que temem pelas suas casas no tempo
da chuva. Osvaldo Francisco, residente
em Namiepe e que tem na via como
o principal meio para chegar a zona
cimento, diz que para além de destruições
de casas no tempo chuvoso, teme que
aconteçam mortes e ferimentos graves
por causa de possíveis desabamentos.
“Vejamos só que o maior número de
casas é de construção precária, o que
quer dizer que um pequeno alagamento
culminará com destruições. Com este

Paulo Vahanle

problema que Vahanle está a criar pode
matar famílias inteiras. Deve se corrigir
isso, é um grande perigo. Eu nunca vi
uma estrada que contorna na varanda
de uma casa, nunca. Isso é brincar mal
connosco”, disse Francisco para depois
acrescentar que “quando vimos a ser
colocado pavê no inicio, pensamos que
o Vahanle estivesse a fazer boa coisa”.
Ofensas e abandono das obras
Além da falta de qualidade e de
componentes para uma estrada condigna,
os moradores de Namicopo, por sinal
o maior circulo eleitoral da cidade de
Nampula, sentiram-se ofendidos quando o
edil veio a público chamá-los de “ladrões”
porque segundo ele, roubavam pavê e areia
que deviam ser usados na construção da
infraestrutura. “Os cidadãos de Namicopo
estão diariamente a roubar pavê e areia.
Por que é que a capital de Vahanle é
a capital de ladrões? Nós vamos criar
uma comissão e passar em todas casas

de Namicopo, até nos quartos e casas
de banho. Aquele que for apanhado
com o nosso produto na sua casa, será
sancionado” disse Vahanle.
As palavras do edil não soaram bem
aos ouvidos dos “namicopenses” e foram
vistas como injuriosas. Os munícipes
comentam que “Vahanle já está cansado
do poder. Comeu a sua parte e quer passar
para os outros, pois não é possível alguém
acordar da sua cama confortável e ir
ofender pessoas que que lhe conduziram
àquele lugar”.
Desde o dia em que o edil proferiu as
palavras insultuosas, as obras da estrada
pararam, o que agrava ainda mis a fúria
dos supostos ladrões. “Vahanle parece
estar cansado de nos governar e é muito
ingrato. No tempo de campanha vinha
às nossas casas a implorar pelo voto.
Agora que já se sente à vontade quer
nos pisar de qualquer maneira, esqueceu
que estamos a portas das eleições né? O
poder já lhe subiu à cabeça?”, questionou

Retomada das obras
Durante o seu discurso pela ocasião
da celebração dos 66 anos de elevação de
Nampula à categoria de Cidade, Paulo
Vahanle, acalmou os ânimos e desta
vez, no lugar de chamar os residentes de
Namicopo por larápios, decidiu tratálos por irmãos.
“Muitos dizem que eu zanguei e
abandonei a estrada, mas por que é que o
Vahanle vai zangar com os seus irmãos?
Vocês de Namicopo são meus irmãos
e eu não abandonei a vossa estrada,
estávamos a nos preparar melhor e desta
vez vamos arrancar com duas equipas.
Uma que vai partir da quinta esquadra
e outra que vai dar continuidade dali
onde terminamos para flexibilizar o
trabalho, por isso na próxima semana
vamos arrancar”, prometeu.
Entretanto, antes mesmo da retomada
das obras como prometeu o edil, a estrada
foi colocada à prova por uma pequena
chuva que caiu na noite da quinta-feira
passada. No local foi possível ver mulheres
e crianças com baldes e outros recipientes
a tentarem evacuar a água que invadia
até ao interior das suas casas.
“Só com uma pequena chuva estamos
assim, não sei o que seremos quando
chegar o período chuvoso de verdade”,
lamentou uma das mulheres.

RENAMO afina máquinas em Manica

BENEDITO COBRISSUA

Quando se aproximam os pleitos
eleitorais agendados para as autarquias
e as gerais e das assembleias provinciais,
os partidos políticos na província de
Manica desdobrarem-se visando alcançar
os seus resultados positivos.
Neste sentido, o partido da Residência
Nacional Moçambicana (RENAMO)
promoveu, há dias, em Chimoio, um
seminário de capacitação dos seus
membros com vista a preparar as bases
para a mobilização do eleitorado rumo
à vitória nas corridas eleitorais que se
avizinham, a partir da munição dos
seus membros de conhecimentos sólidos
para a harmonização das actividades
para a conquista do poder.
O Membro da Comissão Política
Nacional da RENAMO, Alfredo

Magumisse, disse que o objectivo
fundamental da capacitação e formação
dos membros do partido é de alcançar o
poder nas próximas eleições. “Estamos
no âmbito da preparação da estrutura de
bases do partido, para que cheguem ao
dia 11 de Outubro de 2023, prontas para
mobilizar os moçambicanos, na cidade
de Chimoio, na província de Manica”,
disse aquele responsável.
Alfredo Magumisse, que por sinal foi
cabeça de lista e candidato ao cargo de
governador de Manica nas últimas eleições
gerais e das assembleias provinciais de
2019, vincou que o trabalho de preparação
para os próximos pleitos eleitorais é
permanente e exige dinamismo.
“O desejo é ganharmos as eleições
e nós temos a consciência de que só
ganhamos quando temos a máquina
partidária organizada e por via disso a

produção de manifestos eleitorais que são
as políticas sectoriais que respondam às
reais necessidades dos moçambicanos”,
disse. Num outro ponto, o membro
sénior da perdiz falou sobre o actual
custo de vida que martiriza a população
moçambicana, tendo observado que o
cenário se torna mais grave quando se
impede que o povo saia às ruas para
manifestar o seu desagrado com a
situação que considera deplorável. “Não
há democracia sem a salvaguarda do
direito a manifestação. Tem de haver em
Moçambique, enquanto democracia, a
possibilidade real de os moçambicanos
se juntarem, irem à rua, sem serem
ameaçados pela polícia”, elencou.
Magumisse orientou uma reunião
popular, na sede distrital da Renamo,
em Chimoio, concretamente no bairro
da Soalpo
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Secretária-geral do MDM indignada
com a corrupção em Niassa
A Secretária-geral (SG) do
Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), Leonor
Lopes que, de 22 a 25 do mês em
curso, efectuou uma visita de
trabalho à província do Niassa,
manifestou-se indignada com
o estado da corrupção, para
além da precariedade a que
estão votadas algumas escolas e
estradas na província.

PEDRO FABIÃO

L

opes frisou ter testemunhado
que a corrupção nesta divisão
administrativa nacional é
caracterizada, dentre várias formas,
pela canalização de valores monetários
pelos progenitores ou encarregados
de qualquer um dos cidadãos aos
respectivos titulares de órgãos do Estado,
visando conquistar empregos na Função

Leonor Lopes

Pública, inclusive nos estabelecimentos
de formação profissional, com maior
realce aos institutos de formação de
professores. “Vamos acabar com a
corrupção. Um dos seus filhos para

poder trabalhar, tirar algum curso, ele
tem que ter dinheiro para pagar. Mas
se esse pai, essa mãe não trabalha, ela
lutou para o seu filho estudar até 12ª
classe, vendendo bolos. Onde é que ela

vai arranjar 60 mil para poder pagar
uma vaga?”, questionou aquela dirigente
partidária. “Para tirar uma formação
de professorado, por exemplo, não se
entra de qualquer maneira. Tem que
ter dinheiro”, acrescentou.
No que se refere as vias de acesso,
a Secretária-Geral do Movimento
Democrático de Moçambique explicou
que durante a sua estadia em Niassa,
passou por estradas com acentuado
estado de precariedade. “Nós passamos
por estradas péssimas, péssimas mesmo.
No entanto, podemos encontrar
alguém que estava a responder nas
tendas das dívidas ocultas, só uma
pessoa, o valor que ele tem no bolso
chegava para reparar a estrada de
Gúruè à Cuamba. Onde vamos parar
com isso, companheiros? Temos que
lutar. Temos que trabalhar. Temos que
estar todos unidos para tirar estes do
poder”, disse a fonte.

Divergências mancham sessão na Assembleia
Municipal de Chimoio
BENEDITO COBRISSUA

D

ivergências políticas
mancharam os trabalhos
da III Sessão Ordinária
da Assembleia Municipal de
Chimoio na província de Manica,
composta por 40 membros, sendo
21 da Frelimo e 19 da Renamo.
Com quatro pontos de agenda,
apenas dois conheceram consensos.
Mas a bancada parlamentar da
Frelimo aprovou a totalidade dos
instrumentos e através da chefeadjunta, Cecília Alberto, justificou
que os pontos debatidos para a
plenária davam jus aos anseios
dos munícipes e fazem parte do
programa quinquenal 2019 à 2023,
assim como do calendário temático
da Assembleia Municipal.
“Os documentos ora aprovados,
seguem as normas que regem a
sua elaboração, como é o caso do
balanço do primeiro semestre do
conselho municipal referente ao
ano 2022, a primeira revisão do
plano de actividades e orçamento
do conselho municipal, relatório de
actividades e do grau de execução

orçamental da assembleia municipal
assim como os relatórios semestrais
das comissões de trabalho da
assembleia municipal”, disse.
O Chefe da Bancada da Renamo,
Manuel Macocove, disse que a
bancada da RENAMO, absteve-se
da proposta do balanço do exercício
económico de 2022 referente ao
primeiro semestre por seguintes
motivos: a) discrepâncias na execução
do orçamento para o pelouro de
educação, cultura, juventude e
desportos de 322 mil na tabela três,
contra 422 mil do matriz da tabela
do balanço; b) na tabela três do
balanço sobre o grau do exercício
e despesas do sector não consta a
execução financeira do gabinete
de assessoria do presidente, mas
que em contrapartida na matriz
do balanço constam 40 mil da
execução financeira; c) a manutenção
da sinalização vertical não foi
especificado o número de sinais
colocados bem como a divergência
do local da implementação da
actividade e o ponto de situação
com a execução financeira a cima
do esperado; d) a falta de domínio

de locais de implementação das
atividades, por exemplo colocação
de bancos na praça dos heróis, para
não referir a praça dos namorados.
Já para o Presidente da Assembleia
Municipal de Chimoio, Manuel
Sueta, encorajou a edilidade a
prosseguir com as acções que visam
a melhoria da qualidade da vida
dos munícipes.
“Estamos cientes de que com
a aprovação da primeira revisão
de actividades e orçamento do
plano económico e social de 2022,
instrumento que visa responder o
imperativo da execução de actividades
pertinentes focalizados na melhoria
das condições de vida dos nossos
munícipes, o nosso município irá
continuar a trilhar momentos mais
altos do seu desenvolvimento”,
disse Sueta, tendo anotado que “a
Assembleia Municipal aprovou o
balanço do exercício económico
de 2022, referente ao primeiro
semestre, ciente de que o conselho
municipal empreendeu enormes
esforços na arrecadação de receitas
próprias, pressuposto fundamental
para a implementação do plano

estratégico municipal 2019-2023”.
Por seu turno, o Presidente do
Conselho Municipal da Cidade de
Chimoio, João Ferreira, reconheceu a
prevalência de desafios que consistem
na urbanização, saneamento do
meio, vias de acesso, entre outros
serviços públicos, porém apelou a
abertura para contribuições com
vista ao crescimento das realizações
da edilidade.
Segundo o autarca, o sucesso da
capital provincial de Manica depende
do envolvimento de todos, sem ter
em conta as suas diferenças politicas
e outras. “Queremos assegurar que a
apreciação de todos os instrumentos
que remetemos para esta sessão,
fortaleceu o nosso compromisso de
servir os munícipes desta cidade que
recentemente completou 53 anos
de elevação á categoria de cidade”,
disse.
Com uma área de 174 km2, a
cidade de Chimoio em Manica, conta
com uma população estimada em
400 mil habitantes, distribuídos em
34 bairros residenciais.
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Banda Massukos abrilhanta espetáculo
restrito a maiores de 50 anos
e representando a província, em
especial, trouxeram alguma inovação
e estímulo para reviver o passado.
“Esta iniciativa é de louvar. A
música é pura. A música é vida. A
música é convívio. Então, trouxe
essa ideia de não ficarmos todos
parados, precisamos de alguma coisa
a mais para nos sentirmos melhor.
Portanto, esta ideia de dançar, reviver
os tempos passados, foi muito bom e
devia continuar”, explicou satisfeito
Sotomane.
Maria Castande, também maior de
50 anos ficou feliz com o momento e
avançou que foi uma mais valia se fazer

presente porque foi tão maravilhoso.
“Valeu a pena vir aqui. Há anos
que eu não me mexia, mas hoje
consegui. Acho que os meus ossos
já estão esticados, ganhei experiência.
Apesar de ser da terceira idade, nós
também podemos fazer movimentos.
Temos que demonstrar que estamos
em pé”, sublinhou dona Castande.
Augusto Assique, antigo Presidente
do Conselho Municipal da Cidade
de Lichinga, disse que o evento se
traduziu num momento interessante
em que houve o reencontro entre as
pessoas da sua faixa etária ou acima de
50 anos e agradeceu aos promotores.

Parte dos “idosos” presentes no evento

A Associação Cultural Massukos
organizou e realizou com sucesso
um espectáculo memorável e
inédito na passada sexta-feira
em Lichinga, restrito a maiores
de 50 anos de idade e intitulado
“Música é Cura e Prazer. Música
é Trabalho.

PEDRO FABIÃO

“

Lembrei-me que por causa
da COVID-19, as pessoas
idosas não conseguiam
sair. Já que as coisas abriram um
pouco, era importante organizar um
espectáculo com o título “Música
é Cura e Prazer. Arte é Trabalho”
convidando pessoas dos 50 anos para
cima”, disse ao NGANI o líder dos
Massukos, Santos Calisto, no final
do show. “Muitos deles, incluindo
artistas que não tocaram durante
muito tempo, tiveram mais problemas.
Tínhamos que arranjar uma forma
de organizar alguma coisa. Então, foi
quando apresentamos esta proposta”,
acrescentou
Segundo o nosso interlocutor, a
acção também surge como resultado de
uma descoberta que a associação fez
nos finais de 2021, em alguns canais
internacionais com destaque para a
Music In África Live, que promove
concursos de pessoas inovadoras
versando sobre efeitos da pandemia
da COVID-19.
Ao concurso, segundo o nosso
interlocutor, foram muitos concorrentes
de diferentes países de África tendo
passado apenas 18 projectos e Niassa
em particular, não foi excepção. Mais
tarde assinou-se memorandos de
entendimentos entre a Associação
Cultural (AC) Massukos e diversos

artistas da província, designadamente,
Rei Bravo, Orquidea, Boy Line,
Afro Kilos, Lolo e muitos outros. O
espectáculo estava marcado para 19
do mês em curso, mas devido alguns
constrangimentos foi remarcado para
sexta-feira finda.
O evento foi transmitido em directo
em várias plataformas digitais e foi
gravado. Pretende-se com isso, dar
mais projecção e visibilidade e criar
oportunidades para grandes festivais
aos artistas que fizerem sucesso com
a retransmissão do espetáculo. Santos
Calisto agradeceu o apoio prestado
pelos parceiros de cooperação e pelos
artistas locais que exibiram a sua
arte através da música promovendo
a província de Niassa e o país em
geral.
Em termos financeiros, a nossa fonte
avançou que o projecto contou com o
apoio da Music In África Live, através
da SIEMENS Stiftung (SieStifung
Germany Log), do Ministério dos
Negócios Estrangeiros da Alemanha,
num montante calculado inicialmente
rm 8 mil Euros, mas terminará com
a entrega de outros 2 mil para fazer
um cumulativo de 10 mil euros.
Maiores de 50 felizes com o
Show
As pessoas que estiveram presentes
no espectáculo mostraram-se
totalmente felizes pela confirmação
do momento histórico e pediram por
unanimidade a promoção contínua
de cerimónias do tipo porque,
segundo eles, são momentos cruciais e
indispensáveis para recordar os tempos
idos. Inocêncio Sotomane, actual
Presidente do Conselho Empresarial
de Niassa, qualificou o evento como
fantástico, pois os músicos da praça
que estão a emergir positivamente
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O frio Banho-Maria
ANANIAS CHOMOLA

A

mor, eu quero terminar, disse
ela olhando para o prato de
arroz meio cheio.
Ele olhou para ela e apesar de ter
percebido o que queria dizer, preferiu
brincar com a situação e disse a ela
para continuar a comer que aos
poucos termina a comida daquele
prato.
Meio alterada, já com o tom de voz
mais acentuada, ela responde - eu
disse que quero terminar porra! Já
cansei dos teus chifres e da tua falta
de atenção homem.
Calmo ele ajusta a gola da sua camisa
e olha fixo para ela sem dizer nada.
Já se vão 6 anos, entre idas e vindas,
e nada acontece. Não queres filhos
comigo, não queres sequer fazer um
pedido oficial à minha família para
nos pertencermos de forma aberta,
só queres me comer enrolar-me em
teus braços. Nem água vai, nem água
vem. Quer dizer, me colocaste em
banho Maria e estou morna há anos.
Ainda bem que o fogo se foi, essa
relação está fria e decido sair dela
-Não vais Laura, eu só tenho olhos
para ti.
-Não ouses me enganar mais, nem
sequer tens jeito de mentir. Tinhas
olhos para mim, mas esse tempo já
se foi. Só não sei como eu não fui
com o tempo, teria feito a minha
vida valer de alguma forma.
Ele se levanta, e sem dizer mais
uma palavra vira as costas para ela
e caminha para o quarto

Manuel volta aqui, não me perca
com o respeito, estou a falar contigo
Manuel. Ele entra no quarto e sai
depois de uns cinco minutos com
um ursinho de pelúcia que leva para
Laura.
Ela gosta de mimos, portanto não
resiste aos pequenos gestos de seu
parceiro, que a tem manipulado com
isso. Ela recebe e a pedido do seu
parceiro pisa um botão e o pequeno
urso começa a falar
- Casa comigo
Ela não acredita no que ouve, mas
quando olha para o lado, Manuel
está de joelhos com um anel na
mão que toma ela de surpresa e a
deixa petrificada.
-O quê? Mas..., como assim?
Ela está sem jeito, não sabe o
que dizer, nem o que falar, mas
a insistência do ursinho e do seu
parceiro de joelho e com o anel
nas mãos, obriga ela a dizer algo.
- Sim. Eu aceito casar com você
- diz isso entregando a sua mão
para que Manuel coloque o anel
no dedo dela.
- Eu amo-te, e nada neste mundo vai
mudar isso. Desculpa por ter levado
tanto tempo, mas não imaginei o
quão importante era para ti essa
fase, sempre achei que o casamento
é aquilo que vivemos, o dia-a-dia.
Obrigada amor, eu também amo-te
e nada me faz tão feliz que tornarme tua esposa.
Manuel se levanta, beija apaixonado
a Laura, a carrega para o quarto e
trancam a porta.
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