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Uma série de fenómenos contribuiu para o encarecimento de vida no país, das dívidas 
ocultas ao terrorismo, passando pelos ciclones, mas há muito mais pelo meio. Eis-nos a 
esmiúça-los ponto por ponto.

Erros estruturais nas políticas públicas geram crise interna 

Muitos rastilhos para um 
barril de pólvora

Alguns ana-
listas enten-
dem que os 
moçambica-
nos estão a 

pagar a factura de erros es-
truturais na formulação de 
políticas públicas holísticas 
para médio e longo prazo, o 
que hoje provoca saturação. 

É no mínimo razoável 
dividir a insatisfação dos 
moçambicanos face ao ele-
vado custo de vida em duas 
vertentes. A primeira, de or-
dem interna, que se arrasta 
desde o segundo mandato 
do presidente Nyusi. No 
entanto, o “stress” massi-
vo dos cidadãos começa a 
subir de nível a partir do 
agravamento do preço dos 
combustíveis, produto-
-chave da economia. Facto 

é que os preços continuam a 
subir ao mesmo tempo que 
as medidas conjuntas dos 
ministérios da Economia 
e Finanças e dos Recursos 
Minerais e Energia, mos-
tram-se incapazes de estabi-
lizar a economia nacional.

Aliás, considerando 
dados do Purchising Ma-
nagemente Index (PMI), 
instrumento do Standard 
Bank, comprova-se o enfra-
quecimento no que se refe-
re ao crescimento de novos 
negócios até meados do ano 

em curo, cuja principal cau-
sa está no agravamento dos 
preços dos combustíveis e 
de encargos associados a 
produção. Embora o instru-
mento anote alguma melho-
ria, ligeiramente moderada 
na saúde da economia mo-

çambicana, constata-se que 
em Maio, o IMP baixou de 
52,4 para 52,0 em Junho 
passado. As pressões so-
bre os preços começaram 
a diminuir as encomendas 
dos clientes. Igualmente, as 
pressões sobre os preços dos 
meios de produção foram 
acentuadas na economia 
moçambicana em Junho, 
embora a taxa de inflação 
tenha abrandado ligeira-
mente, em relação ao valor 
máximo dos últimos quatro 
anos registado em Maio.

O agravamento dos 
combustíveis impacta de 
forma proporcional ou-
tros serviços básicos que, 
de forma directa afectam 
o bolso do moçambicano, 
perante a ausência e/ou in-
capacidade do Estado em 
encontrar medidas efectivas 
que contornem a crise. As 
primeiras reacções, na 
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sequência da subida de 

combustíveis vieram dos 
automobilistas, apelando 
intervenção do Estado, no 
entanto, porque o cidadão 
também sente golpe no 
seu bolso, viu-se no direi-
to de reagir, por sua vez, 
forçando medidas para mi-
tigação do custo de vida a 
que foi sujeito, pelos últi-
mos choques económicos.  

Preços duplicam
Os produtos básicos de 

consumo passaram a cus-
tar quase o dobro do preço 
nos últimos meses, com 
particular destaque para 
o óleo, arroz, farinha de 
milho, açúcar, amendoim, 
feijões, peixe carapau, in-
cluindo o petróleo de ilu-
minação, para além de ou-
tras despesas de serviços 
no peso do custo de vida.

Desvio de fundos da 
Covid-19 na linha do 

“stress”
A isto, acresce-se o 

facto de, antes dos últi-
mos cenários, os moçam-
bicanos vinham de outras 
crises, como é o caso do 
impacto provocado pela 
Covid-19. Para além da 
pandemia ter ceifado vi-
das humanas, a mesma 
levou ao desemprego mas-
sivo de cidadãos, forçados 
a ficar em casa sem pers-
pectivas de regressar ao 
trabalho. Por outro lado, 
os moçambicanos foram 
colhidos de acções corrup-
tas de "desvios de diversas 
formas" e "pagamentos 
indevidos" perpetrados a 
partir das contas do Go-
verno, com o dinheiro que 
o país recebeu de diferen-
tes parceiros para gerir a 
pandemia da Covid-19.

Trata-se de um elemen-
to não menos importante 
a alinhar no “stress” dos 
moçambicanos, que fo-
ram submetidos a situa-
ções de precariedade do 
Sistema Nacional de Saú-
de, no pico da doença, o 
que em parte era resulta-
do de acções gananciosas 
da máquina governativa, 
cujos autores não apa-

rentam ter merecido al-
guma responsabilização. 

Cabo Delgado
Os últimos ataques ter-

roristas em Cabo Delgado 
voltaram a preocupar não 
apenas as comunidades 
afectadas, mas a socieda-
de no geral, numa altura 
em que os moçambicanos 
já perspectivavam segu-
rança nas zonas que o Go-
verno do presidente Nyusi 
defendia haver controlo. 

Este cenário, em última 
instância compromete ac-
ções de reconstrução. Os 
impactos dos ciclones Idai 
e Kenneth que as-
solaram as regiões 
Centro e Norte do 
país, continuam vi-
síveis no terreno, 
pela lentidão que 
acompanha projec-
tos de reconstrução 
das zonas afectadas, 
estando penden-
te a maioria deles.

Vertente externa
A segunda verten-

te, de ordem externa, 
refere-se ao impacto 
da guerra russo-ucra-
niana ao nível inter-
nacional, abalando 
economias e gover-
nos, a exemplo de 
Moçambique. Peran-
te eventos externos o 
Governo vê-se com 
pouca manobra, pelo 
que já era visível pela 
incapacidade de po-
der aliviar o sufoco 
dos moçambicanos.

É dentro desta saia-justa 
que o governo de Nyusi for-
çou a jogada da sua última 
cartada, adiando para sema-
na finda, e não prolongar por 
mais tempo a implementa-
ção da Tabela Salarial Única 
(TSU). Este passo do exe-
cutivo é dado justamente no 
momento em que os moçam-
bicanos, saturados pelo cus-
to de vida se mobilizam para 
uma grande manifestação 
pública do nível nacional. 

Erros de políticas 
públicas holísticas a 

longo prazo 
O director do Centro de 

Integridade Pública (CIP) 
Edson Cortes, analisando 
os últimos acontecimentos 
no país, entende que os mo-
çambicanos podem estar a 
pagar factura de erros estru-
turais de formulação de polí-
ticas públicas holísticas para 
médio e longo prazo, contra 
uma economia que na essên-
cia exporta tudo na sua fase 
primária. Para Cortes, é ina-
ceitável que o país não con-
siga instalar uma indústria 
básica de transformação de 
seus produtos, o que só cor-
robora que em caso de crises 
internacionais o país sofra 
grosseiros embates. Não 

faz sentido que o país 
exporte o gás há mais 
de 17 anos e não se im-
portar em que os gan-
hos fossem investidos 
na transformação do 
gás ao nível local para 
o consumo doméstico.

Cortes, considera 
que havendo vonta-
de política o país teria 
feito acordos comer-
ciais com a SASOL no 
sentido de viabilizar o 
consumo de gás nos 
autocarros do trans-
porte público, o que 
eventualmente pode-
ria travar choques de 
importação de com-
bustíveis, reduzindo 
os impactos que se 
sente neste sector em 
particular. Por outro 
lado, Cortes aponta 
que, uma vez o go-
verno mantem oculta 
a estrutura de formu-
lação dos preços de 

combustíveis, torna difícil 
analisar e saber dizer onde o 
governo bem como as gaso-
lineiras podem retirar ou re-
duzir ganhos para aliviar os 
custos ao destinatário final.  

“Poucos falam do au-
mento do gás que vai afectar 
as famílias, principalmente 
no meio urbano, mas é um 
país que exporta gás de Pan-
de-Temane, há mais de 17, 
18 anos. Nunca se investe 
em transformação daquele 
gás domestico para o consu-
mo interno”, vincou Cortes.

Falta visão macro e 
desenvolvimentista 
Albino Forquilha analista 

e líder do PODEMOS, julga 
que em princípio a manifes-
tação popular já deveria ter 
acontecido há bastante tem-
po, pois houve sempre uma 
desproporção grande, relati-
vamente aos preços dos bens 
e serviços, comparando a 
renda do cidadão. O Estado, 
deve adoptar mecanismos 
que permitam que qualquer 
choque internacional não 
crie desequilíbrio nas capaci-
dades do cidadão, recorren-
do a reservas do Estado. O 
país deve aproveitar o pouco 
que consegue dos projectos 
de exploração de recursos 
naturais e investir em pro-
gramas desenvolvimentistas 
no sentido de poder respon-
der aos desafios pela frente.

Para Forquilha, o endivi-
damento sem o devido ren-
dimento, devido a acções 
corruptas da própria máqui-
na governativa é o primeiro 
inimigo do bem-estar, e con-
sequentemente o encarece-
dor da vida. Faz notar que 
todos os grandes projectos 
anunciados pelo governo 
não trouxeram resultados, 
entretanto, aos mesmos 
foram alocados avulta-
dos valores endividados, 
cujo governo deverá pagar. 

“É preciso anotar que o 
transporte é apenas um sec-
tor a subsidiar, mas o custo 
de vida afecta até aqueles 
que apanham o autocarro 
uma vez ao mês, logo, não 
estamos a resolver o pro-
blema”, entende Forquilha. 

Poucos falam do au-
mento do gás que vai 
afectar as famílias, 
principalmente no 
meio urbano, mas 
é um país que ex-
porta gás de Pande-
Temane, há mais de 
17, 18 anos. Nunca 
se investe em trans-
formação daquele 
gás domestico para o 
consumo interno
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“Dada a especial 
complexidade da 
causa, o volume 
do processo de 
mais de 30 mil 

páginas e a sobrecarga de 
trabalho com os arrestos, 
embargos, e agravos, vai 
ser adiada a data da leitu-
ra da sentença para o dia 
30 de Novembro de 2022”.

É nestes termos que o 
juiz argumenta o adiamento 
da leitura da sentença, apon-
tando, em suma, a sobrecar-
ga pelo mesmo processo. 
No entanto, no decurso do 
julgamento, Baptista de-
fendeu por várias vezes, 
em plena sessão das audi-
ções, ter constatado o su-
ficiente para efeitos de lei-
tura da sentença que hoje 
aparece a pedir mais dias. 

No entanto, o adiamen-
to acontece num contexto 
em que realiza-se o XII 
Congresso da Frelimo, 
a ter lugar nos dias 23 a 
28 de Setembro de 2022, 
o que em parte atiça es-
peculações populares a 
volta da decisão de Bap-
tista, conotando-a como 
um mecanismo encon-
trado pelo partido com 
vista evitar mau ambien-
te no decurso do evento. 

O julgamento sempre 
foi conotado como ten-
do motivações políticas e 
fruto de perseguição e in-
triga interna. Aliás, esta 
é apontada como a prin-
cipal razão que conduziu 
o início do julgamento 

bem como a detenção de 
algumas figuras de alta 
hierarquia do Governo.

Há que questionar 
processos autónomos 

encalhados no Tribunal 
Administrativo

Para o jurista Baltazar 
Fael, as perguntas pertinen-
tes a serem colocadas neste 
processo do escândalo das 
dívidas ocultas seriam em 
relação ao andamento dos 
processos autónomos em 
mãos do Tribunal Admi-
nistrativo (TA), que con-
tinuam pendentes. A não 
actuação do TA levanta 
dúvidas e força o entendi-
mento de que, tal inacção 
é que força o adiamento da 
sentença para Novembro. 

Há muito que o Tribunal 
Administrativo não toma 
nenhuma decisão em rela-
ção ao pedido da Procura-

doria-Geral da República 
(PGR) para responsabilizar 
financeiramente, os gesto-
res públicos envolvidos nos 
empréstimos ilegais de mais 
de dois mil milhões de dóla-
res para as empresas Proin-
dicus, MAM e Ematum"

Entre os visados estão o 
antigo ministro das Finan-
ças Manuel Chang, o an-
tigo governador do Banco 
de Moçambique Ernesto 
Gove, a antiga diretora na-
cional do Tesouro Maria 
Isaltina Lucas e a antiga di-
retora nacional adjunta do 
Tesouro Piedade Macamo

“São tribunais diferentes 
a tratarem destes processos, 
e ninguém se imiscui no tra-
balho do outro. O Tribunal 
Administrativo é de compe-
tência especializada, e trata 
de casos com juízes con-
selheiros, o da cidade que 
está a julgar este caso é co-

mum, e envolve juízes que 
ainda não atingiram aque-
la categoria”, indaga Fael.

Há espaço para mais 
adiamentos 

Relativamente ao adia-
mento da leitura da sen-
tença, Baltazar Fael anota 
que esta acção não traz ne-
nhuma implicação ao pro-
cesso em curso das dívidas 
ocultas, uma vez que con-
tinua a observar os trâmi-
tes previstos na legislação. 
Não existindo instrumen-
to legal que determina os 
prazos da leitura de sen-
tença, cabe ao juiz decidir. 

No entanto, o jurista cha-
ma atenção para o facto de 
que aquando do início do 
julgamento, o processo ti-
nha apenas quinze páginas, 
mas o mesmo já conta com 
mais de trinta mil, incluin-
do anexos, arrestos, cujo 

fim é sentenciar, tendo em 
conta todos os elementos. 

Entende que até aqui não 
existem motivos de grande 
relevo para especulações 
em torno de adiamento da 
sentença, sendo um fenó-
meno que não acontece 
apenas em Moçambique. 

Trata-se de matéria de 
natureza complexa por ana-
lisar, existindo espaço para 
possíveis adiamentos pela 
frente, se o juiz entender 
não reunir condições para 
produzir uma decisão em 
conformidade com a legis-
lação e sua consciência, 
dois aspectos fundamentais 
que ditam a actuação do juiz 
na profissão de sentença. 

“Na altura que ele mar-
cou a leitura da sentença 
para 1 de Agosto, eu pelo 
menos coloquei dúvidas, e 
muitos outros duvidaram, 
porque era excessivamen-
te optimista em termos da 
altura que ele podia ler 
a sentença”, disse Fael.

Num outro desenvolvi-
mento, Baltazar Fael, indica 
que é comum que durante o 
julgamento o juiz tire con-
clusões, sendo princípio da 
intermediação, feito ava-
liando o comportamento do 
réu em audição, desde a ges-
ticulação, a maneira como 
fala. Por outro lado, Balta-
zar entende que não se pode 
evocar questões de prazo da 
prisão preventiva e/ou pra-
zos expirados no adiamen-
to da leitura da sentença, 
tendo sido matéria levan-
tada em sede do julgamen-
to a ser resolvida na altura. 

Luís Cumbe

Juiz adia leitura da sentença das dívidas ocultas 

Empurrar os problemas 
com a barriga

A 01 de Agosto próximo era previsão para a leitura da sentença do caso das Dívidas 
Ocultas. Entretanto, o juiz da causa, Efigénio Baptista, veio na semana em curso adiar por 
mais quatro meses, mais concretamente para 30 de Novembro próximo.  
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O governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues Alberto, orientou as direcções 
provinciais da Educação e de Saúde para sonegarem informação financeira de interesse 
público. Em causa está a construção de salas de aulas duvidosas e centros de saúde orça-
dos em mais de 670 milhões de Meticais.

Dávio David

Mais um esquema mafioso?

Governador de Nampula manda 
sonegar informação pública

Num caso típi-
co de suspeita 
de distribui-
ção de fundos 
públicos em 

comissões chorudas e corrup-
tas, Manuel Rodrigues man-
dou instalar meras estacas 
com alpendres para albergar 
alunos do primeiro e segundo 
ciclo escolares em detrimen-
to de construir salas de aulas 
de raiz com fundos públicos.

Segundo uma denúncia 
do Centro de Integridade Pú-
blica (CIP), a província de 
Nampula beneficiou recente-
mente de um financiamento 
do Banco Mundial e do Go-
verno central na ordem de 
628,8 milhões de Meticais 
para a construção de novas 
salas de aulas, e bem como, 
da construção e reabilitação 
de centros de saúde, naquela 
província nortenha, este pro-
jecto orçado em 46,0 milhões 
de MT, nos anos 2020 e 2021.

Salas duvidosas
Entretanto, segundo do-

cumentam as imagens da 
denúncia do CIP, no lugar 
de construir salas de aulas 
de qualidade, foram erguidas 
em 2021, na Escola Primária 
do 1º e 2º grau de Namialo 
e de Imputo Velho no dis-
trito de Meconta, na mes-
ma província, estacas com 
alpendres supostamente no 
valor de 7,4 milhões de me-
ticais, sendo que se alega que 
cerca de 84% (6,3 milhões 
de MT) já foram canaliza-
dos ao empreiteiro de nome 
Mulata Construções para a 

construção daquelas infra-
-estruturas de ensino escolar.

Encostado à parede pelo 
CIP, através de um pedido de 
informação para monitoria do 
referido Orçamento, Manuel 
Rodrigues através do seu 
director de Gabinete, Rodri-
gues Artur Ussene, orientou 
que nenhuma direcção pro-
vincial, quer da Educação ou 
da Saúde, prestasse qualquer 
informação de interesse pú-
blico àquela organização de 
defesa de integridade Pública.

De acordo com uma 
nota com referência núme-
ro 172/EC/2022 de 08 de 
Junho de 2022, o CIP in-
formou ao governo da pro-
víncia de Nampula que, no 
âmbito das suas actividades 
de monitoria do Orçamen-
to, pretendia levar a cabo 
uma actividade de rastreio 
de despesa pública naquela 
província, entre os dias 30 de 
Junho a 11 de Julho de 2022.

Contudo, em resposta 
a referida solicitação, Ma-
nuel Rodrigues, emitiu uma 
ordem na qual se pode ler: 
“junto se transcreve o des-
pacho de 27/06/2022 de S. 
Excia. Manuel Rodrigues 
Alberto, Governador da Pro-

víncia, recaído sobre o assun-
to (…) às Direcções Provin-
ciais de Saúde e Educação, 
não devem disponibilizar 
qualquer informação finan-
ceira sem que antes recebam 
uma orientação superior”.

Manuel Rodrigues está a 
violar a Lei de direito à 

informação
Em entrevista ao PpP, a 

economista do CIP Estrela 
Charles explicou que até esta 
segunda-feira (18 de Julho 
do ano corrente), o CIP ain-
da não dispunha de qualquer 
informação solicitada ao go-
verno de Nampula, o que 
leva a suspeitar que a recusa 
daquela partilha de informa-
ção pública esteja associada 
ao abandono da obra e pode-
rá indiciar desvio de fundos 
e de esquemas de corrupção, 
daí que apela-se a uma au-
ditoria por parte do Tribunal 
Administrativo, bem como, 
da Assembleia da República.

“No artigo colocámos al-
gumas fotos de construção de 
salas de aulas com o pagamen-
to em 80%, entretanto apenas 
existe no local paus monta-
dos”, desabafa Estrela Charles.

Segundo a nossa entre-

vistada, a questão básica 
está no abandono das obras, 
aliás, as obras estão inaca-
badas, quase que ainda na 
fase inicial, mas com o pa-
gamento de cerca de 90% ao 
empreiteiro da referida obra.

“Quase 90% das obras que 
deveriam estar terminadas em 
2021 estão abandonadas. Os 

empreiteiros, por sua vez, re-
clamam de dificuldades que 
enfrentam, supostamente, de-
vido a excessivas comissões 
que devem ser pagas a todos 
os níveis, para além de que 
as referidas obras também 
não tem placas de identifica-
ção”, conclui Estrela Charles.

No Entender do CIP, o 
governado da província de 
Nampula, Manuel Rodrigues 
está a violar o artigo nº 6 da 
lei número 34/2014 de 31 de 
Dezembro, Lei do Direito à 
Informação, que indica que 
todos os órgãos e institui-
ções do Estado têm o dever 
de disponibilizar informação 
de interesse público e ques-
tiona: “Afinal o que é que o 
Governador da província de 
Nampula tem a esconder?”.
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FICHA TÉCNICA

O l e g a d o 
dos Pre-
sidentes, 
um pou-
co por 

todo o mundo, não se 
mede apenas no mo-
mento em que deixam 
o mundo dos vivos, 
mas acaba sempre por 
ser valorizado à medi-
da que os anos ajudam 
a redescobrir dimen-
sões que se revelam e 
se perpetuam no tempo. 

Sabemos todos do 
valor e da dimensão do 
legado do antigo Che-
fe de Estado, expresso 
na circunstância actual 
de dor e luto pelo seu 
passamento, quer por 
nacionais, quer por es-
trangeiros e quer ain-
da por instituições in-
ternacionais. Os mais 
de cinquenta anos de 
serviço público dedi-
cado à pátria espelham 
bem o que deixou José 
Eduardo dos Santos, 
razão pela qual varia-
das vozes não cessam 
de defender o estudo 
e a preservação desta 
importante trajectória.

A versatilidade da 
sua vida e obra, a come-
çar pelas lides despor-
tivas em que, segundo 
contemporâneos, foi 
um homem dedicado, 
passando pela épica 
fuga para aderir à guer-
rilha, tendo sido esco-
lhido para a frequência  
do curso de Engenha-
ria de Petróleos na ex-
-União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, 

apenas para mencionar 
estas etapas, vale apre-
ciação e exaltação. Ao 
lhe ser confiada a im-
portante pasta das Re-
lações Exteriores, José 
Eduardo dos Santos, 
como regista a História, 
foi instrumental no re-
conhecimento e adesão 
de Angola na então Or-
ganização da Unidade 
Africana, actual União 
Africana. Foi igual-
mente decisivo na en-
trada de Angola como 
Estado membro de ple-
no direito das Nações 
Unidas, realidade efec-
tivada em Fevereiro de 
1976, numa altura mui-
to difícil para Angola 
que era na altura, segu-
ramente, o mais "novo 
membro" da maior or-
ganização do mundo.

Quando assumiu a 
chefia do Governo, no 
dia 21 de Setembro de 
1979, na sequência da 
inesperada morte do 
Primeiro Presidente 
de Angola, Dr. Antó-
nio Agostinho Neto, 
carregava já consigo 
anos de experiência 
e "savoir-faire" que o 
levou a dirigir o então 
Estado ainda nascen-
te com os resultados 
que testemunhamos.

Mostrou-se sem-
pre para resolver os 
problemas na mesma 
senda consubstancia-
da no famoso slogan 
de Neto, e ainda bem 
que o fez sempre em 
nome dos superiores 
interesses de Angola.

Contrariamente à 
ideia de que já se co-
nhece toda a dimen-
são dos feitos de José 
Eduardo dos Santos, 
vale reconhecer que 
muito ainda estará por 
se mensurar e nos cer-
tificarmos da grandeza 
em torno da vida e tra-
jectória do antigo Pre-
sidente da República.

Acreditamos que 
grande parte do legado 
do ex-Presidente José 
Eduardo dos Santos 
apenas o tempo pode-
rá, com maior preci-
são, avaliar e valori-
zar da mesma maneira 
como ocorrem com os 
líderes históricos. O 
desafio que prevale-
ce, doravante, para as 
instituições e pessoas  
passa pelo ensinamen-
to dos feitos, que não 
são poucos, do ex-Pre-
sidente, e que importa 
que sejam transmitidos 
às gerações actuais e 
vindouras. Pensamos 
que existe essa neces-
sidade, interesse e von-
tade de preservar  o le-
gado de JES, as iniciais 
com as quais era tam-
bém chamado o antigo 
Presidente, e permitir 
que  tempo venha a 
valorizá-lo mais ainda.

Não temos a me-
nor dúvida de que o 
tempo ajudará a valo-
rizar o legado de José 
Eduardo dos Santos, 
para o bem da Histó-
ria recente de Ango-
la. *In Jornal Angola

O tempo e o legado 
de JES*
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É chegado o tempo das nossas autoridades adian-
tarem-se aos acontecimentos, ou no mínimo, 
corrigirem aquilo que está sendo implementado 
na comunidade, na sequência da luta diária pela 
vida que não tem sido fácil para muitos cidadãos.

Foi sempre no meio de grandes dificuldades que as 
comunidades acabaram adoptando novas formas de 
vida e de trabalho, ante a falta de resposta das autori-
dades, em resolver problemas concretos na sociedade.

Foi a onda de desemprego que fustigou o país 
na altura das privatizações em finais dos anos 80, 
que fez brotar o mercado informal, vulgo “dum-
banengue”. Desde então até hoje, passam 40 anos!

Dumbanengue, termo changana composto por duas pa-
lavras, sendo, “dumba”, confiança em português, e, “nen-
gue”, perna. Ou seja, dumbanengue, seria mais ou menos, 
grosso modo, que confiar nas pernas para fugir. Na altura, os 
informais vendiam os artigos acondicionados em sacos ou 
embrulhados em tecidos, o que permitia a sua recolha rápi-
da e fuga, logo que aparecesse a polícia, numa época em que 
ainda não existia a Polícia Municipal. Foram os tempos dos 
Conselhos Executivos, quando os respectivos órgãos eram 
por indicação e não eleição tal como acontece desde 1998.

O transporte semicolectivo de passageiros, vulgo chapa, 
também surgiu na sequência da falta de carreiras públicas. 
Foi na mesma altura em finais dos anos 80. Praticamente, 
as empresas públicas estatais estavam de rasto e os auto-
carros eram escassos, de tal sorte que as pessoas já nem 
iam as paragens, preferindo desafiar a caminhada a pé.

Na altura surgiram os primeiros chapas que eram como 
os actuais “my loves” e cobravam por passagem, 100 me-
ticais, contra os cinco meticais que eram cobrados pelos 
TPM (Transportes Público de Maputo). Foi daí que sur-
giu o famoso Chapa 100 que hoje já evoluiu para minibu-
ses e autocarros pujantes que pintam o nosso quotidiano.

Entretanto, desde esses tempos até hoje, a infor-
malidade ainda reina no sector dos chapas e apa-
rentemente, as autoridades competentes, vão as-
sistindo a procissão sem que mexam palha. 

Há problemas de operadores que ainda funcionam 
sem o devido licenciamento da actividade, porém, as 
autoridades não proíbem tal prática que não só lesa 
o Estado devido a sonegação de impostos, mas tam-
bém porque não garante o cumprimento obrigatório 
das normas para o exercício da actividade em questão.

O mais grave ainda é a não celebração de contratos de 
trabalho entre os patrões e as suas tripulações. Trabalham 
informalmente a base de uma receita previamente combi-
nada, que deve ser entregue diariamente ao dono da via-
tura. Depois de testar o combustível para o dia seguinte, a 
tripulação separa a parte do patrão, e divide entre si, o valor 
remanescente. Há ainda aquela situação em que o patrão 
disponibiliza a viatura para a tripulação trabalhar duran-
te um certo dia, com o direito a toda a receita da jorna-
da, como paga pelo trabalho executado durante a semana.

É nesta lufa-lufa em que os chapeiros se encontram 
todos os dias, desde as primeiras horas do dia até per-
to da meia-noite, ao volante, de acrobacia em acro-
bacia vai ditando as regras na via pública. Não há 
rendição. Não há limite de horas de trabalho diário.

Para garantir o alcance, o mais cedo possível do va-
lor da receita do patrão, o chapeiros é obrigado a condu-
zir sempre a alta velocidade. Não cede passagem a nin-
guém, pelo contrário, corta prioridade aos outros. Arran-
ca a viatura antes dos passageiros estarem devidamente 
acomodados…, enfim, um monte de irregularidades que 
bem vistas as coisas estará por detrás da alta sinistralida-
de que o sector enfrenta. Porque na verdade, na saga por 
fazer um pouco mais, os chapas andam quase sempre en-
diabrados, não importando a idade do motorista. Velho ou 
novo, basta ser chapeiro, a norma é piso no acelerador. 
Consequência: é o sangue diário nas nossas estradas com 
prejuízos, muitas vezes incalculáveis e não reparáveis.

A pergunta que fica é: por qual razão, as autoridades que 
tutelam as relações laborais não regularizam esta anomalia?

Primeiro, com isso, pelo menos os próprios chapei-
ros passariam a estar inscritos no sistema de segurança 
social do (INSS) para além de profissionalizar o sector.

O mais importante ainda, é que eventualmente, já sem tanta 
preocupação de fazer um ganho a mais, os chapeiros passem 
a andar, um pouco menos velozes relativamente às velocida-
des que actualmente imprimem na sua saga de fechar a recei-
ta do patrão e ficar com tempo para fazer o seu próprio bolo.

E depois aponta-se dedos acusatórios ao sector dos 
transportes como tendo responsabilidade na excessi-
va sinistralidade rodoviária envolvendo semi-colecti-
vos de passageiros. Mas daqui fica claro que as coisas 
não são bem assim. No caso, a autoridade laboral, ain-
da que não seja directamente, tem tanta responsabili-
dade pela alta sinistralidade que afecta os chapas. (x)  

Editorial

OPINIÃO

Tudo sempre a frente 
das autoridades
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Paternidade socioafectiva: 
o que é?

O relacionamento entre a criança e o pai socioafectivo não é apenas possível, mas totalmente viável e 
tão cheio de amor quanto o relacionamento entre a criança e o pai biológico.

O que torna um indivíduo um pai? É 
somente o laço consanguíneo, o re-
conhecimento perante a lei ou algo 
a mais? Os pais são aqueles que es-
colhem amar e cuidar. O sentimento 

entre pais e filhos, independente de como vieram 
a estar nessa posição, é o factor mais importante. 

Além de serem afectuosos, os pais zelam pela 
saúde, felicidade e bem-estar dos filhos. Eles se 
preocupam com eles, oferecem ajuda e conselhos, 
e estão presentes nas situações mais significativas. 

Assim, eles se tornam exemplos de bons com-
portamentos e inspirações de vida. Isso pode ser 
feito por qualquer figura paterna, estando presente 
ou não. De facto, apenas a presença não é o sufi-
ciente para uma boa convivência ou para a cons-
trução do afecto entre um pai e um filho ou filha. 

A paternidade socioafectiva consiste na constru-
ção de uma relação afectiva entre pais e filhos 
sem vínculo biológico. É o caso de companhei-
ros que passam a exercer o papel de pai do(s) 
filho(s) da namorada ou da esposa, por exemplo. 

O vínculo entre a criança e o companheiro é 

construído gradualmente ao longo da convi-
vência. Assim, chega ao ponto em que o in-
divíduo começa a se considerar o pai da 
criança e ela também o considera o seu pai. 

O afecto entre pais e filhos reflecte o vínculo du-
radouro entre eles. O afecto deriva da convivência 
e da familiaridade, não do sangue. Além disso, o 
vínculo afectivo concretiza uma forma de respon-
sabilidade social ou, em outras palavras, a figura 
do pai nutre afecto pela criança e as suas neces-
sidades financeiras, intelectuais e emocionais. 

O que a paternidade 
socioafectiva implica?

O pai socioafectivo cria a criança com o mesmo 
amor, zelo, ternura e senso de responsabilidade exis-
tente entre um pai e um filho que possuem um vín-
culo biológico. Na prática, contudo, a formação do 
laço afectivo pode não ser tão simples. Se a saída do 
pai biológico da vida do filho tiver sido traumática, 
ele pode se sentir abandonado e perder a confiança 
nas pessoas. Essa insegurança acarreta dificulda-
des – medo, descrença, traumas – para construir 

relacionamentos afectivos saudáveis e duradouros.

Deste modo, fica difícil para a criança ou o ado-
lescente se sentir à vontade na presença do 
companheiro da mãe ou de uma figura pater-
na. Mesmo que seja desenvolvido um bom re-
lacionamento entre eles, inseguranças ligadas 
ao passado podem complicar a convivência. Por 
exemplo, o filho pode não conseguir se abrir 
por temer que o novo pai também vá embora. 

O pai socioafectivo também pode sofrer com a in-
segurança. Apesar da convivência pacífica e dos 
bons momentos compartilhados com a criança, 
ele compreende que outra figura paterna, o pai 
biológico, ocupa um espaço no coração do filho. 

Será que ele está passando dos limites? Será que a 
criança ou adolescente está, de facto, de acordo com 
as suas condutas e sentimentos? A incerteza acerca 
de como agir pode deixá-lo ansioso e reflectir no 
relacionamento ainda em construção com o filho. 

Para que esse processo seja feito com cal-
ma e segurança, e se estiverem a sentir di-
ficuldades no processo, recomenda-se bus-
car apoio de um profissional de saúde mental.
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O documento
M.P Bonde

Faz algum tempo que o sono não encolhe 
meus olhos. As pálpebras, essas cascas 
presas diante dos olhos tem a mania de 
esconder a luminosidade das manhãs, 
da tarde, da noite que parece fugidia 

entre as palmas da mão. Desde que decide embar-
car neste barco com destino a parte nenhuma, sinto 
dentro de mim, o eco das palavras a rebobinar a 
alma entediada. Agora passo tempo as neste quarto 
de paredes sem cor nítida e a cor de cimento em-
prestando a sua vivacidade. Às vezes, no corredor, 
as escadarias da praça ganham campo para fintar 
a insónia e o peso do corpo sem o cansaço futuro.  
Tudo isso, me ocorre agora porque decide envere-
dar por este caminho sinuoso, mas, prazeroso.

- Estás aéreo!
- Ossos do oficio.
- Já ninguém respeita os tempos. Deve haver tem-
po para tudo.
- Não há tempo, a morte, essa névoa que circunda 
o sono dos justos anda a espreita.
Antigamente, eu tinha um sono leve como a pluma 
ou a elegância de um recém-nascido. Na época, 
minhas preocupações não iam para além dos de-
veres dos homens comuns, a escola ou uma pas-
seata pelos descampados do bairro contemplando 
o horizonte. A lentidão, essa leveza que abraça os 
demiurgos, sopra nas têmporas do tempo como 
uma lamparina. Ninguém diria que deixar-se sen-
tar sem fazer nada era prejudicial a saúde. Eu que 
fico horas a fio entre a escrivaninha e uma estante 
mostro-me pouco dado a correrias. O Cirilo, Joa-
quim, ou o Humberto, tinham o dom da bola. Entre 
um remate e uma finta vistosa, as meninas da cla-
que gritavam em uníssono, maestro. Eu dava-me 
para pequenos ofícios. Não sei porque agora me 
chega essas memórias. Nada acontece por acaso.

- Novo livro!
- Lucubrações!
-  Quando é que descontinuas esse momento.
- As coisas acontecem à medida que as palavras 
sobrevoam meu itinerário. Como parar de sonhar 
em pleno sono.
- Não sei, talvez despertar do sono.

O escritório era minúsculo e com ilhas que separa-
vam os funcionários. Os computadores, fotocopia-
doras e outros instrumentos de oficio estavam pen-
durados a mesa, ofuscando a visibilidade de quem 
entrava ao local. Uma pilha de armários guardava 
o acervo documental, as persianas reduziam a in-
tensidade da luz como espelho quebrado reflec-
tindo no soalho. Uma pequena palmeira verde na 
varanda balouçava ao ritmo do vento, e a porção 
de terra, do índico espalhando a sua formosura se 
mostrava aos visitantes.

 - Atenda o jovem.
- Estou ocupado
- A escrever essas coisas sem sentido.
- A vida é um sonho.
A conversa continuava entre os dois naquele espa-
ço contíguo e a luz de sol espraiando seus feixes 
no soalho, dando a cor de ouro as faces diante do 
computador. Artur falava pouco e escrevia, pois, a 
timidez amarrava sua língua, tornando a virtude da 
fala um terror diurno. 

- Já terminaste a informação, perguntou. 
- Ainda!
- Seja flexível. O documento carece de parecer do 
superior.
- Não se corre, tudo tem seu tempo, colega.
- Mas, os cidadãos não entendem a tua passada.
A manhã continuava sob a luz intensa do sol, os 
corvos marcavam seu território na varanda, entre 
os metais que traziam alguma sombra. De súbito, 
chegou-me, Poe e o corvo a sua janela para bara-
lhar minha atenção. Eram pequenos voos entre as 
latas de lixo encostadas ao murro do edifício e o 
regresso a varanda com o medo das crianças que 
caminhavam em direcção a escola. 

- Já terminou?
- Quase. 
- Quanto tempo.
- Dê-me cinco minutos.
- Nada mais do que isso.

O telefone toca, a colega entre em delírio, não con-
segue dar uma resposta objectiva a situação. Anda 

às voltas, o olhar altera, os cabelos presos por um 
gancho ficam completamente em pé, berra, senta 
e levanta sem as nádegas sentirem o gosto do as-
sento. 

- É a chefe, ao telefone.

- Então.

- Quer o documento, não entendes.

- Ainda estou a produzir.

- Não é essa respostas que devo dar ao chefe.

- Qual é a melhor resposta.

- Não sei, mas não pode ser essa.

Fez-se silêncio por instantes. Os olhos tinham um 
brilho que destruía qualquer olhar em direcção a 
si. A sua formosura foi dominada por uma incapa-
cidade de tal modo que se sentiu pequena. Os lá-
bios em bico tremiam, os dentes chiavam, as mãos 
trémulas mal seguravam a esferográfica presa en-
tre os dedos.

- Diga que estamos a rever, antes de enviar.

- Não digo nada. O chefe quer o documento.

-  Não somos máquinas.

- Isso sei, mas quando o chefe quer algo devemos 
dar naquele preciso momento.

- Quando estamos pressionados a pressa poder ser 
um mau aliado.

- Deixa estórias e acaba o documento. Nada de de-
lírios de poeta aí.

O telefone parou de chamar por instantes. Pousou 
seu corpo na cadeira, ajeitou o cabelo, a saia na 
cintura, mergulhou seus olhos nos parágrafos fi-
nais no ecrã para deixar o seu comentário.

- Falta virgula aqui. Retira essa palavra.

- Porquê.

- O chefe não pode ir ao dicionário.

- Estas a nivelar o entendimento do chefe.

- Vocês têm vossas manias, retira essa palavra já.
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O actual custo de vida que tem suscitado manifestações em alguns pontos da província e 
cidade de Maputo é resultado da incapacidade de governação do partido no poder, con-
forme avançou semana finda,o porta-voz da Renamo, José Manteigas.

Um alerta vindo da oposição parlamentar

Governo sem capacidade 
para conter alto custo de vida

A Renamo exorta a sociedade para que faça manifestações pacíficas, 
evitando pôr em perigo a vida e os bens dos terceiros

Segundo fez sa-
ber o porta-voz 
da Renamo, o 
drama que se 
vive hoje re-

sulta de manifestações de-
rivadas da incapacidade 
do Governo de prosseguir 
com os objectivos funda-
mentais, consagrados na 
Constituição da República.

A Renamo condena a 
reacção da PRM que co-
meçou a estender a sua 
musculatura bélica a par-
tir de terça feira com ob-
jectivo de intimidar e 
reprimir as populações, 
numa grave afronta ao "di-
reito à liberdade de reu-
nião e de manifestação”.

“Concomitantemente, 
a atitude da Polícia viola 
o artigo 56 da Lei Funda-
mental que determina que 
os direitos e liberdade in-
dividuais são directamen-
te aplicáveis, vinculam as 
entidades publicas e pri-
vadas, são garantidas pelo 
Estado e devem ser exer-
cidos no quadro da Cons-
tituição e das leis“, disse 
o porta-voz da Renamo.

A Renamo exorta a so-
ciedade para que faça ma-
nifestações pacíficas evi-
tando pôr em perigo a vida 
e os bens dos terceiros.

“O país está a viver um 
ambiente de total insatis-
fação e desconforto social 
por conta do elevado de 
custo de vida que tem as-
fixiado diariamente as nos-
sas populações. O drama 
que se vive hoje é o cúmu-
lo da morte lenta, da morte 
lenta do povo derivada da 
incapacidade do Governo 
de prosseguir os objectivos 
fundamentais. A edificação 
de uma sociedade de justiça 
social e a criação do bem-
-estar material, espiritual e 
de qualidade de vida dos ci-
dadãos”, referiu Manteiga.

Papel da Polícia
Por outro lado, disse 

que é incompreensível que 

para a polícia toda a mani-
festação dos cidadãos seja 
considerada como ilegal, 
acrescentado que quan-
do os estudantes, os tra-
balhadores, os médicos e 
enfermeiros, a sociedade 
civil e os partidos políti-
cos se manifestam, mesmo 
com informações prévias 
as autoridades compe-
tentes, sempre, essas ma-
nifestações são ilegais.

Por sua vez, o presiden-
te do Movimento Demo-
crático de Moçambique 
(MDM), Lutero Siman-
go, diz que a compensa-
ção aos transportadores e 
subsídio aos passageiros 
são mais uma manobra do 
Governo para propiciar a 

corrupção e o que chamou 
de “clientelismo político”.

Lutero Simango, presi-
dente do MDM, entende 
que os subsídios anun-
ciados pelo Governo são 
mais uma táctica para fa-
vorecer a corrupção e, por 
isso, apela para publicação 
de uma lista nominal dos 
beneficiários. Fora isso, 
Simango quer resposta a 
esta pergunta: “Qual será 
o impacto destes subsídios 
na vida diária das mães 
que usam gás doméstico 
para confeccionar alimen-
tos para suas famílias?”

Para o número um do 
MDM, a única forma de 
minimizar o impacto da 
subida do preço dos com-
bustíveis é reduzir o IVA, 
impostos e taxas da comer-
cialização do combustível, 
pois, segundo entende, se 
isso não acontecer, os pro-
dutos da primeira necessi-
dade vão custar mais caros.

Simango, que falava du-
rante a abertura da primeira 
sessão da Comissão Políti-
ca Nacional do MDM, dis-
se ainda que as decisões do 
partido no poder não são 
tomadas tendo em conta as 
preocupações da popula-
ção, o que a deixa saturada.

“Estas decisões ignoram 
a parte humana e minam o 
ambiente conducente ao 
diálogo construtivo com a 

sociedade”, por isso ape-
lou: “cabe ao Governo fa-
zer a leitura dos momentos 
e mudar de atitudes. Caso 
contrário, o poder será 
exercido na praça pública”.

Para o presidente do 
MDM, a manifestação 
popular desta semana foi 
uma prova da “saturação 
do povo” face “à corrup-
ção generalizada, à má 
governação e à ausência 
de políticas proactivas 
para garantir o bem-estar 
do povo”, que, conforme 
disse, já se vê sem espe-
rança para manifestar o 
seu descontentamento.

MDM aponta a má go-
vernação do partido no 
poder, como o factor prin-
cipal de manifestações re-
gistadas nos últimos dias 
em protesto contra o ele-
vado custo de vida no país.

Nas últimas duas sema-
nas a província e cidade 
de Maputo têm registado 
manifestações por parte 
dos munícipes em protesto 
contra o elevado custo de 
vida no país. E não só, têm 
estado a gritar pelo socorro 
por falta de soluções arro-
jadas e de protecção social.

O MDM exige uma 
transparência na distri-
buição do subsídio aos 
transportes, promessa feita 
pelo governo. (Redacção)

Dionildo Tamele
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Katembe em vésperas do fim do mandato do Comiche 

Munícipes divergentes quanto às realizações da vereação

No distrito Municipal de Katembe enquanto alguns munícipes dizem que ainda não estão 
a ver nada de concreto sobre a sua transformação. Outros existem que apontam haver algo 
visível a acontecer e que o vereador ali afecto está atento às preocupações dos munícipes. 

Quanto a esta 
divergência, o 
vereador con-
frontado pela 
nossa repor-

tagem afirma existir trabalho 
que está a ser feito, reconhe-
cendo no entanto que as coi-
sas no terreno são diferentes 
com a ideia que se possa fa-
zer antes da sua execução.

“Após a tomada de 
posse só tínhamos ideias 
do que devíamos fazer”. 

“Só tínhamos ideias do 
que realizar e não vínhamos 
com dinheiro. Para melhor 
trabalhar foi preciso, primei-
ro, mobilizar os recursos fi-

nanceiros e isto aconteceu du-
rante os primeiros três anos”. 

“Agora começamos a 
implementar os nossos pro-
jectos, alguns dos quais já 
estão em curso. Mas é de 
salientar que a Katembe 
nunca teve problemas de 
mobilidade porque sempre 
trabalhamos na reparação 
das vias”, disse Celso Simão 
Fulano, vereador do distri-
to municipal de Katembe. 

O que foi feito?
Com o mandato quase 

a expirar, a reportagem do 
Ponto por Ponto começa a 
partir deste trabalho, levar 
ao estimado leitor o estágio 
de desenvolvimento infraes-
trutural do distritos munici-

pais da cidade de Maputo, 
tendo em conta os progra-
mas da actual edilidade. 

O distrito Municipal da 
Katembe composto por cin-
co bairros, nomeadamente, 
Chamissava, Inkassane, In-
guide, Guachene e Chali é a 
razão deste trabalho. A nossa 
entrada foi o bairro de Cha-
missava, no sentido Oeste, 
cujo traçado começa logo na 
rotunda, algumas centenas de 
metros depois da portagem, 
a escassos metros da saída 
da Ponte Maputo- Katembe. 

Uma gama de problemas
Para lograr as nossas in-

tenções, a nossa reportagem 
só conseguiu, lamentavel-
mente, visitar dois bairros 

nomeadamente, Chamissava 
e Inkassane. Logo à entrada 
de Chamissava, a principal 
via que penetra o bairro em 
direcção a outros locais tais 
como Marinha e Cemitério 
entre outros pontos, encon-
tra-se em fase de obras no 
que viemos saber, mais tar-
de, através do actual verea-
dor, que aquelas obras visam 
pavimentar a via e que fazem 
parte dos projectos traçados 
pelo seu elenco. As obras do 
troço que tem uma extensão 
de cerca de 3,4 quilómetros, 
com uma duração de oito me-
ses, estão orçadas em mais 
de 65.1 milhões de meticais 
desembolsados pelos cofres 
do Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo. Apesar 

do empreendimento estar 
em curso, alguns residentes 
por nós abordados disseram, 
deplorar a lentidão dos tra-
balhos. Porém, reconhece-
ram que após a sua conclu-
são, a rua dará mais engodo 
ao desenvolvimento local. 

Aqueles munícipes apon-
tam que os trabalhos inicia-
ram, já passam dois meses 
e, actualmente, os trabalhos 
estão paralisados e as má-
quinas estacionadas no 
estaleiro do empreiteiro. 

Um munícipe em ano-
nimato, residente no quar-
teirão oito do bairro Cha-
missava, perguntado sobre 
planos ou projectos de de-
senvolvimento municipal 
que tivesse conhecimento, 

disse nunca ter ouvido algo 
parecido como informação 
das autoridades municipais.

“Desde que tomou posse 
o actual vereador, a única 
coisa que anunciou foi de 
que as pessoas não deviam 
construir em locais impró-
prios sob pena de, mais tar-
de, serem prejudicados”. 

“Isso pelo menos foi 
muito bom porque preveniu 
as pessoas para não desper-
diçarem os seus poucos re-
cursos”, disse a fonte acres-
centando ainda que existem 
também locais que a verea-
ção diz serem da reserva do 
Estado e que os munícipes 
não devem mexer. “Congra-
tulo o vereador ao tomar esta 
atitude neste aspecto de não 
deixar construir naqueles lo-
cais, porque mais tarde have-
ria de vir destruir. Também 
tenho estado a ouvir dizer 
que existe algum dinheiro 
destinado a apoiar os jovens, 
para a criação de alguns 
projectos de rendimento”.

Por seu turno, Ernesto 
Matine, residente no mes-
mo bairro, no quarteirão 
15, queixou-se do facto de 
se ter parado com o proces-
so de atribuição do Direito 
do Uso e Aproveitamento 
da Terra (DUAT). Apon-
tou que a vereação ces-
sante tinha começado com 
a atribuição do mesmo. 

“No tempo de David Si-
mango já tinham começado 
com este processo. Veio o 
edil Comiche e tudo parou. 
No passado Já nos tinham 
dado os números das contas 
bancárias do município para 
efeitos dos interessados de-
positarem dinheiro, visando 
o pagamento do DUAT mas 
neste mandato veio se parar 
com tudo”, disse acrescen-
tando que actualmente a zona 
de Chamissava está a ser con-
siderado reserva do Estado.

“Julgo que é por isso que 
se parou com a atribuição 
de DUAT`s”, disse a nos-
sa fonte considerando ainda 
que o futuro dos residentes 
locais está sombrio pois não 
se sabe o que lhes espera. 

“Olha, iniciámos com 
tratamento dos DUAT`s 
com a anterior edilidade 
na perspectiva de ficar-
mos aqui definitivamente. 
Agora dizem que aquilo já 
não serve e as pessoas já 
tinham começado a depo-
sitar o dinheiro no Banco”.

“Nesta zona temos pro-
blemas de água potável. A 
água que o privado nos abas-
tece é salobre. Às vezes sai e 
ou não sai mas somos obriga-
dos a pagar uma taxa mensal 
de 250 meticais mesmo sem 
a água jorrar nas torneiras. 
Estes problemas são deriva-
dos pela demanda dos mu-
nícipes que solicitam os ser-
viços ao privado que, pelos 
vistos, já não aguenta com 
o fornecimento”, apontou.

Bairro Inkassane
No bairro Inkassane, 

encontrámos Fernando Jú-
nior Mathimbe, no quartei-
rão Sete, que também nos 
disse que sobre os projec-
tos do desenvolvimento do 
seu bairro não sabe nada. 

“Quando se realiza reu-
niões não nos comunicam 
com antecedência para po-
dermos participar. O pro-
jecto de requalificação para 
ampliar os becos, com vista 
ao melhoramento da mobi-
lidade há-de trazer muitos 
problemas porque ninguém 
vai querer perder o seu espa-
ço. A forma como nos atri-
buíram os espaços no passa-
do é que foi de uma maneira 
desorganizada pois não pre-
viu o arruamento. É por isto 
que os talhões não são do 
mesmo formato pois alguns 

podem ser rectangulares, 
outros triangulares e ou cir-
culares. Então organizar isto 
vai ser muito difícil porque 
trará muitos problemas para 
o município e eu prefiro que 
a situação se mantenha”, dis-
se acrescentando, todavia, 
que as decisões da vereação 
que, às vezes, são comuni-
cadas e ou discutidas nas 
reuniões acabam não tendo 
interesse devido a fraca in-
terligação entre o município 
e os munícipes, alegou a 
nossa fonte que se queixou 
ainda do problema da crise 
de água e da falta de enqua-
dramento dos jovens que ter-
minam o nível secundário. 

“Estes jovens devido a fal-
ta de algo para fazer acabam 
engrossando o exército dos 
marginais contra a sua von-
tade e dos seus pais pois abre 
se espaço para isso. O gover-
no devia ajudar fazendo algo 
para os proteger”, apelou.

Há quem nota a 
diferença

Ainda no bairro Inkas-
sane um outro munícipe, 
que entrevistamos na sua 
residência, falando em ano-

nimato apontou a crise de 
água como um dos calcanha-
res de aquiles que o obriga, 
mensalmente, a ter que pa-
gar uma factura do que não 
consome. “Isto é grave”, dis-
se. Entretanto, para ele nem 
tudo o que ali se faz é mau. 
“O vereador tem sido muito 
simpático para com as pes-
soas, só que alguns muníci-
pes fingem não ver. Ele nas 
reuniões com a população 
procura sensibilizar sobre as 
formas de resolver os pro-
blemas que afectam o dis-
trito e as possíveis soluções 
visando a melhoria da vida 
no distrito”, disse. “Ele até 
sensibiliza a população para 
a poda da planta espinhosa”- 
vulgarmente usada para a de-
limitação de talhões- “para 
se melhorar a visibilidade 
dos acessos. Ele já melho-
rou a zona dos Hindus e par-
celou a zona do quartel. Ali 
provavelmente vai ser um 
bairro militar. Em algumas 
zonas já há parcelamento e já 
com marcos instalados. Pelo 
que alguns dos que já têm as 
parcelas já estão a vedar com 
murros e aquilo está a ficar 
bonito”, disse a nossa fonte 

acrescentando que actual-
mente quem não aceita par-
celar não poderá ter DUAT.

A nossa fonte apontou 
ainda que já no mês passado 
o vereador reuniu-se com a 
população e esclareceu mui-
ta coisa sobre a nova Katem-
be. “Ele falou, no geral, dos 
problemas que nos afectam 
tal como a criminalidade, 
consumo de drogas pelos jo-
vens, dos problemas de falta 
de energia, água e do sector 
da Saúde. Foi nesse momen-
to que pediu à população 
para que adira à campanha 
de vacinação das crianças 
contra a pólio”, disse.

O panorama das 
realizações

Celso Simão Fulano é o 
actual vereador do distrito 
municipal de Katembe e o 
procuramos para dar a crono-
logia dos passos dados para a 
satisfação do seu programa 
de governação, visando o 
melhoramento das condições 
daquela região e melhor sa-
tisfazer a vida dos seus resi-
dentes. Explicou que contra-
riamente ao que as pessoas 
dizem, que as obras de re-
paração da estrada que liga 
Chamissava ao interior não 
começaram a cerca de dois 
meses, mas sim, na realidade 
o seu lançamento terá sido a 
cerca de um mês e três dias. 

“As obras foram lança-
das no dia 4 de Junho e hoje 
que estão a me entrevistar é 
dia sete de Julho. Isto é, só 
passa um mês e sete dias”, 
disse. Explicou que dos cem 
milhões de dólares disponi-
bilizados ao Município de 
Maputo, pelo Banco Mun-
dial para o melhoramento 
das infraestruturas, planea-
mento urbano coube 30 mi-
lhões ao distrito Katembe. 
“É preciso primeiro dizer 
que os munícipes devem 

Alexandre Luís
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dizer aquilo que estão a 

ver e o que não está a ser 
feito para avaliar a gover-
nação deste elenco munici-
pal e sobretudo do vereador 
do distrito onde eles resi-
dem”, disse Celso Fulano.

Ainda sobre a via em 
reparação cujas obras 
são tidas como para-
das, o vereador apontou 
que isso não é o que está 
a acontecer o terreno. 

“Primeiro foi preciso 
fazer o seu alargamento, 
nivelamento e a compacta-
ção para depois ir buscar-se 
mais material. Agora está a 
fazer-se a limpeza de pon-
ta-a-ponta. Está-se ainda a 
fazer o levantamento de to-
das as infraestruturas exis-
tentes, ou seja, que estejam 
na área da estrada por for-
ma a avisar os donos para 
as retirarem ou remover”, 
disse acrescentando que o 
empreiteiro está a trabalhar 
e o lançamento da pedra 
foi a 4 de Junho passado. 
“Nós sempre dissemos que 
vamos construir uma estra-
da de pavê. Estes trabalhos 
parecem que estão atra-
sados mas tem que se ter 
em conta que um governo 
quando inicia as suas acti-
vidades, entra com um pro-
jecto e não é logo que inicia 
com as actividades”, disse 
adiantando também que era 
preciso chegar e depois pla-
nificar os recursos financei-
ros que são escassos. “Nós 
não entramos com dinheiro 
pelo que se tivéssemos en-
trado com ele era só logo 
iniciar. Nós tínhamos que 
entrar com o programa de 
governação e depois plani-
ficar os recursos financei-
ros”, disse revelando ainda 
que desde a sua tomada de 
posse até cá são cerca de 
quatro anos. “Portanto, du-
rante os primeiros três anos 
não estivemos parados. Já 
que houve disponibilida-
de financeira já estamos a 
trabalhar. Mas repare que 
ao longo do tempo fomos 
melhorando a mobilidade. 
Pergunte aos munícipes se 
já passaram tão mal com 
as estradas porque nós re-

gularmente fazemos a sua 
reparação, de uma forma 
rotineira, através da terra-
planagem e compactação o 
que não é tarefa fácil. Isto 
é, as estradas da Katembe 
não ficam muito tempo sem 
reparação”, disse acres-
centando que é importante 
que os munícipes vejam 
isso e reconheçam o tra-
balho que está a ser feito. 

 DUAT`s, morgue e 
abastecimento de água

O processo para aquisi-
ção dos DUAT´s foi outra 
inquietação que os muníci-
pes apresentaram, à nossa 
reportagem, alegadamente 
porque na governação an-
terior encabeçada pelo ex-

-edil David Simango já se 
tinha iniciado o processo de 
sua aquisição cenário este 
que foi banido, segundo 
nos disseram, pela actual 
administração após alguns 
munícipes já terem inicia-
do o seu pagamento através 
dos depósitos bancários que 
chegaram e efectuar. Celso 
Simão Fulano refutou este 
alegado banimento e dis-
se:- “Não é verdade que o 
município Baniu a atribui-
ção dos DUAT`s. O muni-
cípio tira com facilidade os 
DUAT`s para as zona já or-
denadas ou seja parceladas. 
Nós sabemos que a nível do 
nosso distrito os DUAT`S 
precisam de serem atribuí-
dos massivamente aos mu-
nícipes”, esclareceu Celso 

Simão lembrando que du-
rante muito tempo esses 
instrumentos eram tratados 
ao nível da Direcção Mu-
nicipal de Ordenamento 
Territorial e Construção 
mas que devido às gran-
des preocupações dos mu-
nícipes, sobre esta questão 
e aliada à necessidade de 
se dar mais celeridade à 
solução no que concerne 
à sua rápida atribuição, o 
presidente do Município 
de Maputo exarou um des-
pacho de desconcentração 
de funções o que conferiu 
às administrações locais 
a emissão dos DUAT`s. 

“Nós agora é que esta-
mos a fazer a regulariza-
ção do solo urbano. Lo-

calmente é que estamos a 
tramitar os expedientes e 
vamos atribuir os DUAT`s 
aos munícipes que tem 
área regularizáveis”, disse.

Ainda sobre o ordena-
mento territorial, o verea-
dor Celso Simão esclareceu 
que, sobre este assunto, o 
Conselho Municipal não 
começa a fazer este traba-
lho a partir da Katembe. 
“Este já tirou várias pessoas 
de um ponto para outro, em 
vários distritos municipais, 
deste município, devido 
a necessidade de se abrir 
ruas e permitir uma melhor 
mobilidade. No nosso caso, 
há pessoas com quintais 
grandes mas têm caminhos 
como becos. Então vamos 
abrir as ruas. É isto que as 

pessoas devem compreen-
der. Perder dez metros do 
seu quintal em benefício 
de uma rua nem é perder. 
Pelo contrário é ganhar 
porque se queremos man-
dar uma ambulância para 
lá teremos como entrar para 
ajudar o próprio munícipe. 
Os moradores terão como 
entrar com as suas viatu-
ras. Então é preciso que as 
pessoas compreendam que 
o reordenamento vem para 
ajudar”, apontou Celso Si-
mão, esclarecendo a situa-
ção referente ao banimento 
da atribuição dos DUAT`S 
alegado por alguns resi-
dentes daquele distrito mu-
nicipal que entrevistamos.

Ainda no concernente 

às realizações, durante este 
primeiro mandato, o nosso 
entrevistado referiu estar-
-se a resolver o problema 
da morgue do Hospital lo-
cal. “Este sector brevemen-
te vai funcionar em pleno. 
Esta, também, era uma das 
grandes preocupações dos 
munícipes que viemos en-
contrar. A morgue não esta-
va a funcionar e nós tivemos 
que trabalhar com a Empre-
sa Electricidade de Moçam-
bique porque era necessário 
colocar um Posto de Trans-
formação adstrito ao hospi-
tal para que a morgue dei-
xasse de consumir com os 
domésticos, como se fosse 
uma casa normal. Fizemos 
um trabalho conjunto com o 
Secretário de Estado, Direc-

ção de Saúde da Cidade para 
podermos colocar o Posto 
de Transformação e a ener-
gia já está lá e em óptimas 
condições e com o pelouro 
da Saúde e Acção Social, do 
município, estamos a colo-
car novas câmaras frigorífi-
cas e a melhorar o sistema 
de electrificação para que 
o sector funcione de forma 
ininterrupta e brevemente 
teremos a morgue a fun-
cionar em pleno”, apontou.

A nossa fonte apontou 
que de entre outras realiza-
ções se destaca o forneci-
mento de água potável que 
evoluiu muito nos últimos 
três anos. “A Katembe dan-
tes tinha água em restrições. 
Por exemplo, o bairro Gua-
chene, no ano passado tinha 
problemas sérios. Fui visitar 
o local e os munícipes mani-
festaram esta preocupação e 
eu me simpatizei e consegui 
mobilizar um privado que 
está a fornecer água na zona. 
Voltei a visitar o bairro o mês 
passado e a população agra-
deceu”, disse acrescentando 
estar em curso a construção 
das secretarias dos bairros 
para melhor, segundo disse, 
servir os munícipes assim 
como a construção de um 
sanitário público na zona 
do Guachene. Entretanto, o 
vereador perante a insatis-
fação dos munícipes quanto 
ao que se refere à resolução 
das suas preocupações de-
fende que numa situação 
“em que temos problemas, 
primeiro é preciso encontrar 
a sua solução e depois é que 
se deve ter uma proposta de 
melhoria do que foi feito o 
que é diferente de não res-
ponder às preocupações, ou 
seja, não fazer nada”, disse 
recordando que a tempos, os 
munícipes da Katembe re-
clamavam pelos problemas 
na travessia para o outro 
lado margem. “Hoje temos 
a ponte e depois ai está o 
problema das taxas. Portan-
to, os problemas são outro 
desafio para ser enfrentado. 
São estes aspectos que eu 
queria considerar”, disse. 
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CONVITE PARA ADESÃO E 
RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS

A Pangolim Multimédia Lda, proprietária e editora do jornal 
Ponto por Ponto, informa aos estimados leitores que está em período de 
renovação das assinaturas para a recepção do jornal e de abertura para 
novas subscrições para ano de 2022. 

Avenida 25 de Setembro, nrº 1676, 1º andar, porta 7

Contactos: + 258 84 26 98 181 ou + 258 87 45 76 070
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Tânia Balane

Vida cada vez mais cara 
A partir desta edição, passaremos a reportar, semanalmente, a evolução de preços de 
produtos básicos de consumo nos principais mercados municipais da capital moçambi-
cana.

Nas voltas 
que temos 
dado pelos 
mercados , 
verificamos 

que o custo de vida tem es-
tado continuamente a subir 
a cada dia que passa, fe-
nómeno que desafia a toda 
população a se reinventar. 
De que forma, não se sabe. 

Quase todos os produ-
tos de primeira necessida-
de passaram a custar mais 
caro a partir dos meses de 
Junho e Julho relativamen-

te aos meses anteriores 
do ano em curso. Desde 
01 de Junho a esta parte, 
a equipe do jornal Ponto 
por Ponto se fez presente 
em mercados da cidade de 
Maputo como: mercado 
Zimpeto, Xipamanine, Xi-
quelene e Mercado Central. 

Nas duas primeiras se-
manas de Junho passado, 
o preço de óleo de cozinha 
variava de 760 a 830mt 5l 
nos mercados atrás indica-
dos. O preço do arroz por 
cada saqueta de 25 Kg nes-
se período variou dos 1000 
a 1350mt. O açúcar mantém 

uma relativa estabilidade 
após ter subido, faz algum 
tempo, dos 60/65 meticais 
para 75mt o quilograma 
em quase todos os merca-
dos, com a excepção do 
Mercado Central que apre-
senta o preço de 80mt 1kg.

A cebola custa entre 320 
a 400mt o saquinho de dez 
quilogramas. A Farinha de 
milho varia de 45 a 50mt 
1kg. O peixe carapau (nú-
mero 18) varia de 155 a 
190 1kg. O amendoim, 12 
a 30mt o copo. O coco 8 a 
30mt cada. Pasta dentífrica, 
55 a 60mt. Sabão comum, 

Produto Mercado Zimpeto Mercado Xiquelene Mercado Xipamanine Mercado Central
Arroz 25kg 1070mt 25kg 1040mt 25kg 1100mt 25kg 1300mt
Óleo 5L 750mt 5L 750mt  5L 770mt 5L 850mt
Açúcar 1kg 73mt 1kg 72mt 1kg 75mt 1kg 80mt
Farinha 1kg 40mt 1kg 40mt 1kg 40mt 1kg 50mt
Carapau 1kg 160mt 1kg 155mt 1kg 170mt 1kg 190mt
Cebola 270mt 300mt 300mt 350mt
Amendoin Copo 15/18mt Copo 15/ 18mt 15/20mt Copo 30mt
Coco 10/ 12mt 8/10/12mt 10/ 12mt 30/ 40mt 
Aquafresh 55mt 55mt 55mt 65mt
Sabão Maeva 27mt 27mt 30mt 40mt

O que dizem os comerciantes?
Questionados sobre a subida constante de preços, os 
comerciantes dizem, desconhecer as razões para o fe-
nómeno, alegando que só os grandes armazéns que fa-
zem a venda a grosso poderiam esclarecer os motivos 
para a subida de produtos mesmo aqueles de produção 
nacional.

Ninguém aceita 50 centavos

Na ocasião, aproveitamos para apurar das ra-
zões por detrás da “perda de valor” da moe-
da de 50 centavos. Muitos vendedores ou clien-
tes não aceitam receber valores nessa moeda.
Questionado se recebe ou não a moe-
da em causa, o proprietário da Mercearia Ali-
kisi no Mercado Zimpeto disse que sim.
“Nós aceitamos as moedas de 50 centavos, mas 
já quando damos aos clientes, eles recusam e não 
sabemos porquê. Mas achamos que o problema 
está com o banco, eles lá não aceitam e esse pro-
blema já vem se arrastando há quase um ano”.
Emílio Micael, funcionário numa das mercea-
rias no Mercado Xiquelene afirmou que “já 
não funciona a moeda de 50 centavos, há mui-
to tempo, e os clientes não aceitam receber essa 
moeda” os porquês, também não soube dizer. 
De referir que a moeda de 50 centavos entrou em circu-
lação em 2006 e até aqui, ainda não foi dito nada da par-
te do governo sobre a sua desvalorização. (Redacção) 

vulgo bingo ou maeva, 30 a 
40mt a unidade. Entretanto 
na semana passada registá-
mos uma descida do pre-
ço do sabão nos mercados 
do Zimpeto e Xipamani-
ne, apresentando um novo 

preço de 25mt no Zimpe-
to e 27mt no Xipamanine. 

Para as primeiras se-
manas do mês de Julho 
corrente, os preços estão 
actualizados na tabela.
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No combate ao terrorismo em Cabo Delgado

Raúl Domingos promete desanuviar 
tensão com igreja Católica

O Presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD),Raúl Domin-
gos, um dos obreiros do Acordo Geral de Paz rubricado em 1992 em Roma, recentemente 
nomeado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, para o cargo de Embaixador Ex-
traordinário e Plenipotenciário da República de Moçambique junto ao Vaticano, promete 
“dar sangue” para desanuviar a tensão entre o governo de Nyusi e a igreja Católica no 
capítulo do combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado.

Em entrevis-
ta exclusiva 
ao PpP, Raúl 
Domingos co-
meça por sau-

dar a escolha do Presidente 
Nyusi para assumir a pasta 
da diplomacia moçambi-
cana junto da Santa Sé. O 
que, na sua óptica, veio a 
provar que o Chefe de Es-
tado está a materializar o 
seu discurso de inclusão, 
apregoado no seu primei-
ro mandato de governação.

Entretanto, conforme é 
de domínio público, desde 
o ano de 2021, o Governo 
de Filipe Nyusi e o Vaticano 
parecem estar de costas vol-
tadas, tendo como epicentro 
da discórdia os últimos pro-
nunciamentos do antigo bis-
po católico de Pemba, Dom 
Luiz Fernando Lisboa, que 
foi transferido pelo Papa 
Francisco após ter alegado 
ter sido ameaçado de mor-
te, expulsão e apreensão de 
documentos pelo Governo 
de Moçambique, por ter fa-
lado sobre a guerra em Cabo 
Delgado, num contexto que 
o Executivo de Nyusi man-
dou calar todas as vozes que 
falavam dos ataques terro-
ristas contra aquela provín-
cia desde Outubro de 2017.

Aliás, o Conselho Epis-
copal de Moçambique 
(CEM) é outro órgão da igre-
ja Católica que também tem 
lançado publicamente duras 

críticas a governação do dia.
Sobre esta matéria, o 

obreiro da Paz e novo em-
baixador junto ao Vatica-
no, Raul Domingos disse 
que vai precisar de estudar 
o dossier para poder se pro-
nunciar sobre a matéria, 
justificando que acompa-
nhou o “barulho” somente 
pela imprensa e na qualida-
de de embaixador não pode 
se pronunciar com base nas 
informações da imprensa.

Reconciliação com o 
Vaticano

“Vou-me inteirar com 
base em dossiers oficiais que 
tratam do assunto, a partir do 
momento que eu for apresen-
tar as minhas cartas creden-
ciais e for acreditado. Vou 
ter que me inteirar de vários 
desafios que fazem relação 

de Moçambique com o Vati-
cano e naquilo que sou cha-
mado a intervir, irei intervir 
com conhecimento de cau-
sa”, disse Raúl Domingos

Segundo Raúl Domin-
gos na sua bagagem rumo 
ao Vaticano leva o evan-
gelho da Paz e Reconcilia-
ção Nacional, tanto para o 
povo moçambicano como 
para o próprio Vaticano.

E explica que “é um desa-
fio que aceitei e vou usar to-
das as minhas energias para 
fazer com que a relação entre 
Moçambique e o Vaticano, 
de uma forma particular e es-
pecífica com a igreja Católica 
seja uma relação de Paz e de 
Reconciliação que vai se tra-
duzir também para uma Paz 
e Reconciliação no País”, 
defendeu Raúl Domingos.

Contudo, Raúl Domingos 

chama atenção que apesar 
dos últimos acontecimen-
tos, as relações diplomáticas 
com o Vaticano são boas, su-
blinhando que “não vamos 
misturar as coisas, o combate 
ao terrorismo em Cabo Del-
gado é uma outra dimensão”.

“É sabido que logo após 
a independência nacional a 
relação não era boa, com a 
nacionalização dos bens da 
igreja, mas logo a seguir, o 
Acordo Geral de Paz trou-
xe uma nova relação, houve 
abertura das igrejas, liberda-
de de expressão e isso trou-
xe uma outra relação com o 
Vaticano, há bons anos te-
mos o núcleo apostólico em 
Moçambique. Não temos um 
representante de Moçambi-
que junto ao Vaticano, a re-
presentação de Moçambique 
junto ao Vaticano era feita 
até agora por um represen-
tante sedeado em outro país”, 
explica Raúl Domingos.

  
Uma nomeação não por 

solidariedade
Por outro lado, o nos-

so entrevistado entende 
que a sua nomeação é uma 
ruptura ao paradigma de 
exclusão política na go-
vernação de Filipe Nyusi.

“Entramos no ciclo em 
que se acredita na inclusão 
política, pois existem mis-
sões do Estado e do gover-
no, uma missão diplomática 
e uma missão de Estado que 
defende interesse nacionais, 
ao se trazer para esta missão 
uma figura com uma visibi-

lidade política diferente do 
partido no poder, estamos a 
conciliar os interesses nacio-
nais. Com este rompimento 
deste paradigma criamos um 
espaço de inclusão política”, 
ajuntou Raúl Domingos.

De acordo com o nosso 
entrevistado, a escolha do 
Presidente Nyusi prova que 
o Chefe de Estado come-
ça tomar posições consen-
tâneas com o seu discurso 
de que as ideias políticas 
não têm cores partidárias.

“O Presidente Filipe 
Nyusi ao ter tido a coragem 
de por em prática o seu dis-
curso anunciado no primeiro 
mandato, mas que terminou 
em concretizar essa parte 
importante que foi muito 
aplaudida e espero que essa 
decisão não seja uma decisão 
solidaria mas que identifique 
mais figuras da oposição, 
que podem ser chamadas a 
desempenhar as responsa-
bilidades de Estado dentro 
do que podemos considerar 
de uma agenda nacional”, 
finalizou Raúl Domingos.

Refira-se ainda que Raúl 
Domingos garantiu ao PpP 
que o PDD vai concorrer as 
próximas eleições de 2023 
e 2024, tendo explicado que 
o partido terá que se adap-
tar a nova realidade, o que 
passa por restruturar o Es-
tatuto do PDD e se escolher 
um nova figura executiva 
que deve prosseguir com os 
novos desafios do partido. 

Dávio David
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Missão do SAMIM prorrogada até Agosto

O d e s t a c a -
mento da 
C o m u n i -
dade de 
Desenvol-

vimento da África Austral 
(SADC) para a problemá-
tica Cabo Delgado – no 
terreno há já um ano – teve 
o seu mandato prorrogado 
por um período provisório 
até à revisão da missão em 
Agosto próximo.A revisão 
será da responsabilidade 
da Cimeira Ordinária de 
Chefes de Estado e de Go-
verno da SADC agendada 
para 17 e 18 de Agosto 
na República Democrá-
tica do Congo (RDC).

A prorrogação provisó-
ria da SAMIM (Missão da 
SADC em Moçambique) 
foi aprovada no início des-

ta semana numa reunião 
virtual da Cimeira Extraor-
dinária de Chefes de Esta-
do e de Governo da Tróica 
da SADC. O evento foi di-
rigido pelo Presidente do 
Malawi, Lazarus Chakwe-
ra, com a presença dos 
presidentes da RDC (Felix 
Tshisekedi), Moçambique 
(Filipe Nyusi) e África do 
Sul (Cyril Ramaphosa).

De acordo com o comu-
nicado da SADC ora emi-
tido, foi entregue à cimeira 
um relatório de progresso 
sobre a execução do man-
dato do SAMIM e as op-
erações até à data, desde 
a sua implantação como 
uma resposta regional para 
combater o terrorismo e 
o extremismo violento no 
norte de Moçambique.

Angola, Botswana, Re-
pública Democrática do 
Congo (RDC), Lesoto, 
Malawi, África do Sul, 
Tanzânia e Zâmbia são 
países da SADC que estão 
a contribuir com tropas e 
material para a missão do 
bloco regional, com um 
destacamento independente 
de milhares de tropas ruan-
desas também auxiliando 
as forças moçambicanas.

A África do Sul aumen-
tou seus números no terreno 
ao destacar para Cabo Del-
gado o Combat Team Alpha 
(CTA) no mês passado. O 
contingente de infantaria e 
batedores faz parte da Ope-
ração Vikela, nome da For-
ça de Defesa Nacional SA 
(SANDF) para esta tarefa.

Ramaphosa como Co-

mandante-em-Chefe da 
SANDF usou sua autori-
dade executiva em Abril 
para estender a Operação 
Vikela por mais 12 meses.

Os custos da 
reconstrução

A Missão da Comuni-
dade para o Desenvolvi-
mento da África Austral 
(SADC) em Moçambique 
(SAMIM), que tem milha-
res de tropas destacadas 
na província, anunciou a 
24 de Junho que iniciou 
a implementação do Pro-
grama de Apoio à Cons-
trução da Paz da SADC.

Os Estados Unidos 
comprometeram-se a 14 
de Junho a “alocar qua-
se 14 milhões de dólares 
por ano durante 10 anos 

para ajudar na reconstru-
ção, formação profissio-
nal e capacitação da jus-
tiça” em Cabo Delgado.

O Banco Mundial pro-
meteu 300 milhões USD 
para oportunidades eco-
nómicas e infraestrutu-
ra de saúde e educação. 
O banco já desembolsou 
os primeiros 100 milhões 
USD em Janeiro de 2022.

O Conselho de Ministro 
aprovou o plano de recons-
trução do governo moçam-
bicano para a província em 
Setembro de 2021. Os seus 
três pilares são a assistência 
humanitária, recuperação de 
infra-estruturas e actividade 
económica e financeira. Vai 
custar 300 milhões USD 
pelos cálculos do executivo 
moçambicano. (Redacção)
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O Director Executivo do Observatório Cidadão para Saúde (OCS), Jorge Matine, defende 
ser urgente a regulamentação das taxas de usuário, aplicadas nas unidades sanitárias do 
país.

Falta de clareza abre espaço para corrupção

Taxas nas unidades sanitárias 
devem ser regulamentadas

De acordo 
com a fon-
te, a ausên-
cia dessa 
regulamen-

tação constitui uma 
barreira para o acesso 
aos serviços de saúde.

Falando na abertura da 
conferência sobre acesso 
à saúde em Moçambique, 
que decorreu na sema-
na passada, na cidade de 
Maputo, Jorge Matine su-
blinhou que a não regula-
rização das taxas, permite 
que haja espaço para a cor-
rupção, propiciando, deste 
modo, a limitação de aces-
so aos cuidados de saúde.

De acordo com o Direc-
tor Executivo do OCS, cada 
unidade hospitalar aplica a 
sua taxa sem ter em conta a 
vulnerabilidade dos usuá-
rios dos serviços de saúde.

“Há pesquisas que 
apontam a existência de 
cobrança de taxas nas ma-
ternidades e nos serviços 
laboratoriais”, afirma Ma-
tine, acrescentando que 
“isto mostra, não haver 
clareza no estabelecimen-
to das taxas, o que preju-
dica os utentes, pois, não 
tendo o valor não rece-
bem nenhum tratamento.

Por outro lado, citan-
do estudos realizados 
pelo OCS sobre a fixa-
ção de taxas de usuário 
em Moçambique, Matine 
explica que “há muitos 
cidadãos que só ficam a 
saber da existência das ta-

xas na unidade sanitária, 
o que resulta em barreira 
para o acesso à saúde.”

Para o Director Execu-
tivo do OCS, a fixação de 
taxas moderadoras deve ter 
em conta a capacidade de 
pagamento dos usuários, 
porque nem todos possuem 
condições financeiras.

Num outro desenvol-
vimento, Matine falou 
sobre a humanização dos 
serviços de saúde, reco-
nhecendo que a criação 
da Autoridade Reguladora 

constitui um ganho para 
o país, visto que poderá 
contribuir para o licencia-
mento e conservação dos 
medicamentos, “embora 
persistam desafios na quan-
tificação dos mesmos”.

“Outro desafio tem 
que ver com o armazena-
mento e gerência de me-
dicamentos nas unidades 
sanitárias. Isto cria riscos 
na própria qualidade e 
segurança dos medica-
mentos”, afirmou Matine, 
adiantando que “grande 

parte de  medicamentos 
não estão disponíveis em 
quantidades necessárias”.

A Conferência Nacio-
nal de Saúde, um evento 
realizado pelo Observa-
tório Cidadão para Saú-
de, com o financiamento 
da União Europeia, teve 
a duração de dois dias 
(quinta e sexta-feira), ten-
do já contado com a apre-
sentação de diversas pes-
quisas atinentes ao sector 
da saúde, desde taxas de 
usuário (experiência de 
Moçambique, Uganda e 
África do Sul), venda de 
medicamentos no merca-
do informal, acesso aos 
medicamentos para pes-
soas com deficiência e 
mecanismos de efectua-
ção da auditoria social.

Entretanto, alguns dos 
estudos apresentado na-
quela conferencia refe-
rem que  dados do INE, 
indicam que o país tem 
vindo a apresentar um 
crescimento económico 
decrescente desde 2014, 
o qual era passou de 7.4% 
para 2.3% em 2019 e um 
crescimento do PIB ne-
gativo em 1.2%. Neste 
ano, a taxa de inflação 
média anual foi de 3.1%.

De 2010 a 2020, a 
zona sul concentrou 48% 
da produção nacional, a 
zona centro com 30% e a 
zona norte com 22% do 
PIB nacional. Embora a 
contribuição das regiões 
centro e norte sejam me-

nores, estas apresentam 
a maior concentração 
populacional do país.

A análise do IOF 
2019/20 mostrou que, no 
país, 10% da população 
mais pobre detém apenas 
0.8% da despesa total e 
10% da população mais 
rica detém cerca de 43.1% 
da despesa total, onde a 
despesa média mensal da 
área urbana correspon-
de ao dobro da área rural.

A população mais rica 
tem maior propensão em 
demandar por serviços de 
saúde privados, e a de-
manda por serviços pú-
blicos de saúde é maio-
ritariamente feita pelas 
classes baixa e média.

Em 2021, as doações 
apresentadas na compo-
nente de medicamentos, 
feitas em espécie foram 
de 21,1 mil milhões de 
meticais, correspondentes 
a cerca de 90%  da totali-
dade de fundos externos.

De 2010 a 2014, as 
despesas com o sector 
de saúde cresceram em 
119%, de 7.9 mil milhões 
para 17.4 mil milhões 
de meticais. As despesas 
com a saúde cresceram 
em 32%, de 2015 a 2019. 
O nível de execução de 
2016 foi de apenas 78%. 
Fraca execução associa-
da ao desembolso tardio 
pelo MEF, fraca plani-
ficação pelo MISAU e 
incertezas do desembol-
so de fundos externos.

Jorge Matine, Director Executivo do OCS
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Duas mortes por vírus Marburg, da família do ébola, foram confirmadas no Gana pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (18 de Julho). 

Uma doença da família do ébola

OMS confirma vírus 
Marburg no Gana

De acor-
do com o 
portal Me-
t r ó p o l e s , 
parceiro do 

Bahia Notícias, o Insti-
tuto Pasteur de Dacar, no 
Senegal, recebeu amos-
tras das duas pessoas 
que morreram e confir-
mou a suspeita do Insti-
tuto de Pesquisa Médica 
Noguchi Memorial, em 
Gana, que havia levan-
tado a suspeita para o ví-
rus Marburg nestes casos. 

 A OMS afirma que 

uma das vítimas era um 
homem de 26 anos, que 
deu entrada no hospital 
no último dia 26 de Ju-
nho, e que faleceu no dia 
seguinte.  A outra vítima 
era um homem de 51 anos 
que foi para o hospital no 
dia 28 de Junho e acabou 
morrendo no mesmo dia, 
apesar do atendimento 
médico. Para conter o sur-
to, as autoridades de saúde 
fixaram quarentena para 
98 pessoas devido ao con-
tacto com os infectados.

Uma tentativa de ras-

trear a circulação da cepa 
mostrou que anteriormen-
te ela foi registada em 
amostras no Senegal, país 
vizinho de Gana, indican-

do que a circulação do ví-
rus já deixou de ser local.

Ainda não existe trata-
mento para o Marburg. As 
opções para quem contrair 

o vírus é se manter hidrata-
do e tratar os sintomas para 
atenuar o efeito da doença, 
com taxas de mortalidade 
que variaram de 24% a 
88% em surtos anteriores, 
e as vacinas ainda estão 
na fase 1 de pesquisas. 
O contágio do vírus co-
meçou de morcegos para 
pessoas. Ele espalha-se 
entre humanos por fluidos 
corporais. Entre os sinto-
mas estão dores de cabe-
ça, febre, dores muscula-
res, vômitos de sangue e 
sangramento. (Redacção)
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Alerta Amnistia Internacional

Direito de 
protestar em risco

A organização Amnistia Internacional alertou esta se-
mana para a ameaça "sem precedentes e crescente" 
que o direito de protestar enfrenta em todo o mundo, 
anunciando o lançamento de uma campanha global para 
defender "esse direito fundamental".

"Manifestantes de todo 
o mundo estão a en-
frentar uma mistura 
potente de contra-ata-
ques, com um número 

crescente de leis e outras me-
didas para restringir o direito 
de protestar", denunciou a or-
ganização de defesa dos direi-
tos humanos, em comunicado.

"Da Rússia ao Sri Lanka, da 
França ao Senegal e do Irão à 
Nicarágua, as autoridades es-
tatais estão a impor uma gama 
cada vez maior de medidas para 
suprimir a dissidência organi-
zada", refere, acrescentando 
que as restrições passam por 
usar indevidamente a força, 
pelo aumento da vigilância di-
recionada, por impedir o acesso 
à internet e fazer censura `on-
line`, assim como por recor-
rer a abusos e estigmatização.

"Grupos marginalizados e 
discriminados são sujeitos a 
barreiras ainda maiores", afir-
ma a organização internacional.

Por isso, a Amnistia Inter-
nacional resolveu lançar uma 
campanha global que visa 
"confrontar os esforços cres-
centes e intensificados dos 
Estados para corroer esse di-
reito humano fundamental".

A campanha "Proteja o Pro-
testo" pretende "desafiar os 
ataques a protestos pacíficos, 
apoiar os alvos e as causas dos 
movimentos sociais que pres-
sionam para que haja evolução 
dos direitos humanos", explica.

"Nos últimos anos, vimos 
algumas das maiores mobiliza-
ções de protesto em décadas. 
`Black Lives Matter`, `MeToo` 
e os movimentos de mudança 
climática inspiraram milhões 
de pessoas em todo o mundo 
a sair às ruas ou a participa-
rem `online` para exigir justiça 
racial e climática, equidade e 
meios de subsistência e o fim 
da violência e discriminação de 
género", lembrou a secretária-

-geral da Amnistia Internacio-
nal, Agnès Callamard, acres-
centando que "noutros lugares, 
as pessoas levantaram-se aos 
milhares contra a violência po-
licial e os assassinatos, a repres-
são e a opressão do Estado".

No entanto, apontou a res-
ponsável, "quase sem excep-
ção, essa onda de protestos 
em massa foi recebida com 
respostas obstrutivas, repres-
sivas e muitas vezes violen-
tas das autoridades estatais".

"Vimos, por exemplo, proi-
bições gerais de protestos na 
Grécia e no Chipre durante 
a pandemia de Covid-19. No 
Reino Unido, uma nova lei 
contém disposições que con-
ferem aos polícias amplos 
poderes, incluindo a capa-
cidade de proibir `protestos 
barulhentos`, enquanto no 
Senegal, manifestações políti-
cas no centro de Dakar estão 
proibidas desde 2011, impe-
dindo protestos perto de pré-
dios do governo", avançou a 
secretária-geral da Amnistia.

Além disso, acrescentou, 
"Governos de todos os tipos 
estão a usar cada vez mais os 
poderes dos estados de emer-
gência como pretexto para re-
primir os que discordam deles. 
Isso foi visto no auge da pan-
demia de covid-19 em países 
como a Tailândia ou República 
Democrática do Congo, onde 
um `estado de sítio` impos-

to pelo Governo para dar aos 
militares e polícias amplos po-
deres para restringir protestos 
nas províncias de Ituri e Kivu 
do Norte desde Maio de 2021".

Estas medidas têm sido 
justificadas com o argumen-
to de que "os protestos cons-
tituem uma ameaça à ordem 
pública", enquanto os mani-
festantes são estigmatizados 
com rótulos de serem "con-
flituosos", "desordeiros" ou 
mesmo "terroristas", avisou a 
responsável da organização.

"Essa abordagem foi tes-
temunhada em Hong Kong, 
onde a Lei de Segurança Na-
cional e sua ampla definição 
foram usadas arbitrariamen-
te, entre outras coisas, para 
restringir protestos", con-
siderou Agnès Callamard.

Em vez de facilitar o direi-
to de protestar, "os governos 
esforçam-se cada vez mais 
por anulá-lo. É por isso que, 
como maior organização de 
direitos humanos do mundo, 
escolhemos este momento 
para lançar esta campanha. É 
hora de se levantar e lembrar 
em voz alta, aos que estão no 
poder, o nosso direito inalie-
nável de protestar, expressar 
queixas e exigir mudanças de 
forma livre, colectiva e pú-
blica", concluiu. (Redacção)

Presidente da Nigéria anuncia

Petrolífera estatal 
torna-se autónoma

A empresa es-
tatal de ener-
gia da Ni-
géria passa 
desde agora 

a operar como uma enti-
dade comercial sem de-
pender de financiamento 
do governo e controles di-
rectos, acaba de anunciar 
o presidente Muhammadu 
Buhari nesta terça-feira. 

O lançamento da Nige-
rian National Petroleum 
Co. é um “evento mar-
cante para a indústria pe-
trolífera nigeriana”, disse 
Buhari numa cerimónia 
de apresentação da nova 
direcção da empresa na 
capital, Abuja. Embora 
ainda seja de propriedade 
integral do Estado, a re-
novada NNPC é uma em-
presa de responsabilidade 
limitada que se destina a 
operar independentemente 
do governo e sem acesso 
a financiamento público.

“Estamos transforman-
do nossa indústria de pe-
tróleo, para fortalecer sua 
capacidade e relevância de 
mercado para as prioridades 
energéticas globais presen-
tes e futuras”, disse Buhari. 

A empresa opera joint 
ventures com grandes pe-
trolíferas internacionais e 
empresas nacionais e ar-
renda blocos offshore para 
produtores com recursos 
para comercializar suas 
reservas. Também admi-

nistra várias subsidiárias, 
incluindo uma unidade que 
compra combustível para 
aproximadamente 200 mi-
lhões de habitantes do país.

O NNPC foi reformado 
após a aprovação de uma 
lei há muito aguardada em 
agosto passado que refor-
mulou o sector de petróleo 
e gás no maior produtor da 
África. O governo espera 
que as mudanças ajudem a 
empresa a se expandir, per-
mitindo que ela levante ca-
pital com mais facilidade.

A capacidade de refina-
ção extremamente limitada 
da Nigéria significa que a 
NNPC importa toda a ga-
solina do país, que a em-
presa vende com grande 
prejuízo para retalhistas. 
A empresa não será mais 
responsável por arcar com 
o caro subsídio, disse o 
director-geral da NNPC, 
Mele Kyari, na segunda-
-feira, em entrevista à 
emissora Channels Televi-
sion, com sede em Lagos.

“Se o estado susten-
tou que continuaremos a 
subsidiar produtos petro-
líferos, ficaremos felizes 
em fazer isso, mas como 
empreendimento comer-
cial teremos um acordo de 
nível de serviço entre nós 
e o estado”, disse Kyari. 
“Isso é um negócio para 
nós. Vamos cobrar deles 
uma taxa”. (in Bloomberg)

MUNDO
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CULTURA
Sandra Tamele participa 
de uma antologia em Londres

A tradutora e 
editora mo-
ç a m b i c a -
na Sandra 
Tamele faz 

parte dos 21 tradutores 
que participam de uma an-
tologia intitulada Violent 
Phenomena: 21 Essays 
on Translation. Trata-se 
de uma obra editada em 
Londres, Inglaterra, pela 
editora Tilted Axis Press, 
na qual tradutores de todo 
o mundo se juntam num 
e único livro para reflec-
tir sobre as diversas for-
mas para separar a tra-
dução literária das suas 
raízes na violência imperial.

O artigo da tradutora 
Sandra Tamele, intitulado 
Desassimilar: Decoloni-
zing a Granddaughter of 
Assimilados (Desassimi-
lar: Descolonizar a Neta de 
Assimilados), conta com 
20 páginas e parte do prin-

cipio defendido por Frantz 
Fanon, em 1961, Segundo 
o qual “a descolonização 
é sempre um fenômeno 
violento”, o que significa 
que a violência do colo-
nialismo só pode ser con-
trariada na mesma moeda.

No artigo, Sandra Tame-
le reflecte os problemas de 
raça, do colonialismo, das 
línguas maternas, entre ou-
tros aspectos a partir da sua 
história pessoal e profissio-
nal. “Venho de uma família 
de assimilados e ao mesmo 
tempo o meu pai pertenceu 
a uma geração particular 
na história de Moçambi-
que, que é a 8 de Março. A 
minha preocupação é com-
preender como é que estes 
elementos tiveram influên-
cia no meu percurso, desde 
o facto de a minha família 
ter sido constituída por um 
pai Changana (língua fala-
da no sul de Moçambique) 

e uma mãe Kimwane (lín-
gua falada em Cabo Del-
gado, no Norte do país) e 
nós os filhos termos sidos 
educados em língua portu-
guesa, nossa língua de uni-
dade nacional e materna”.

Neste sentido, a tradu-
tora reflecte sobre como 
é que estes diversos ele-
mentos contribuíram na 
formação do seu carácter 
e professional. “Abordo 
como é que esta ânsia por 
uma língua materna mo-
çambicana abriu um es-
paço para que continuasse 
esta assimilação, apren-
dendo línguas europeias, 
portanto, colonizadoras”.

O texto da tradutora 
moçambicana mostra, em 
última instância, o desas-
similar e descolonizar, 
processos pelos quais um 
tradutor passa, num pro-
cesso que visa corrigir a 
questão de desvalorizar as 
línguas africanas peran-
te as europeias. “O colo-
nialismo deixou-nos com 
isto, valorizamos as pes-
soas com a pele mais clara 
e isto está patente no meu 
trabalho . Abordo também 
a forma como o mulato é 
visto na nossa sociedade e 
como é que isto está pre-
sente na nossa literatura. O 
elitismo que existe, temos 
uma cultura que permite 
que associemos o raciocí-
nio crítico e intelectual à 
pessoas de pele mais cla-
ra em detrimento de pes-
soas de pele mais escuras”.

A editora que vai lançar 
o livro está neste momento 
preocupado com a discus-
são sobre o descolonizar 
sobretudo no século XXI, 
num contexto em que se 
está a ver tendências im-
perialistas disfarçadas de 

globalização, a neocoloni-
zação e nos últimos tem-
pos a Guerra na Ucrânia.

Para além da Sandra Ta-
mele, colaboraram para a 
materialização desta obra 
escrtitores e tradutores 
como Gitanjali Patel, Na-
riman Youssef, Kaiama L. 
Glover, Aaron Robertson, 
Khairani Barokka, An-
ton Hur, Ayesha Manazir 

Siddiqi, Eluned Grami-
ch, Sofia Rehman, Layla 
Benitez-James, Mona Ka-
reem, Lucia Collischonn, 
Sawad Hussain, Yogesh 
Maitreya, Hamid Roslan, 
Onaiza Drabu, Shushan 
Avagyan, Monchoachi 
(tr. Eric Fishman), Eli-
sa Taber, M. NourbeSe 
Philip, Barbara Ofosu-
-Somuah e Madhu Kaza.

Fayazer em concerto 
na X-HUB na sexta

O músico da Ilha 
Reunião, Faya-
zer, apresenta-se 

em concerto na X-Hub – 
Incubadora de Negócios 
Culturais e Criativos, na 
sexta-feira, 22 de Julho de 
2022, a partir das 20horas.

O concerto do Fayazer é 
realizado no âmbito da par-
ceria feita entre X-HUB, 
OTHAMA e o Mercado de 
Música do Oceano Índico- 
IOMMA da Ilha Reunião. 

Importa destacar que 
a parceria surgem com 
objectivo de criar uma di-
namização de concertos 
musicais e de criação de 
intercâmbio artístico mu-
sical entre Moçambique e 
Ilha reunião, tal modo que, 
num passado recente Rajha 
Ali e sua banda participou 
da maior montra musical 
realizado na Ilha Reunião 
e desta vez Fayazerretri-
bui com dois concertos o 
primeiro a realizar-se na 
X-HUB já nesta sexta-
-feira e o segundo no Mu-
seu Mafalala no sábado.

Sobre Fayazer
Fayazer é músico da 

Ilha Reunião que se apai-
xonou desde cedo pelos 

valores culturais que refle-
tem a africanissidadeonde 
explora o reggae de salão 
de dança e os sistemas de 
som, até refinar sua pró-
pria vibração. Fayazer se 
inspira em suas raízes e 
na história de seu povo. 
Misto e necessariamente 
ligado à história da escra-
vidão, o seu último álbum 
“EmpireMaron“, lançado 
em 2021, é o culminar de 
anos de pesquisa e cria-
ção para a equipa artística.

A X-HUB é um projec-
to financiado pelo Sound 
ConnectsFund, uma ini-
ciativa da Music In Africa 
Foundation (MIAF) e do 
Goethe-Institut. O Sound 
Connects Fund é possí-
vel com financiamento do 
ACP-EU Culture Program-
me, um projeto implemen-
tado pelo Secretariado 
do Grupo de Estados de 
África, Caraíbas e Pacífico 
(ACP) e financiado pela 
União Europeia (UE). O 
Fundo também é cofinan-
ciado pelo Goethe-Institut 
e pela Siemens Stiftung. 
As tintas CIN também 
são parceiras do projecto.
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Integração de ex-guerrilheiros na PRM

Renamo  quer uma Polícia 
republicana e apartidária

Semana finda 
o secretário-
-geral da Re-
namo voltou 
a bater na 

mesma tecla, exigindo 
que a Polícia seja repu-
blicana e apartidária.

André Magibire teceu 
tais considerações durante 
a cerimónia de apresenta-
ção de oficiais provenien-
tes da guerrilha da Rena-
mo integrados na Polícia 
na sequência do DDR.

A integração de 36 
antigos combatentes da 
Renamo na Unidade de 
Protecção de Altas Indi-
vidualidades (UPAI) da 
PRM, anunciada na se-
mana finda, encoraja a 

todos os moçambicanos, 
porquanto constitui uma 
base para a consolidação 
da paz e promoção da re-
conciliação nacional, se-
gundo o secretário-geral 
daquela formação parti-
dária, André Magibire.

André Magibire, que 
falava à imprensa, disse 
que  a expectativa do par-
tido Renamo é ver o pro-
gresso da implementação 
do acordo de Maputo de 
paz e reconciliação na-
cional sem sobressaltos.

É também expecta-
tiva da Renamo que a 
PRM conheça nova era, 
de ser verdadeiramente 
republicana e apartidá-
ria, pois, há convicção de 
que os agentes integra-
dos estejam ao serviço 
do Estado moçambicano.

“Nesta singela ceri-
mónia queremos reiterar 
o nosso reconhecimento 
pela colaboração do go-
verno, na pessoa do Pre-
sidente da República, da 
comunidade internacio-
nal e do nosso povo, ac-
tores incontornáveis no 
processo de pacificação 
do país”, sublinhou Ma-

gibire, para em seguida 
desejar bom trabalho aos 
oficiais no cumprimento 
das suas novas missões.

Assinado a 6 de Agosto 
de 2019, pelo Presiden-
te da República, Filipe 
Nyusi, e pelo Presidente 
da Renamo, Ossufo Mo-
made, o acordo de Mapu-
to de paz e reconciliação 

nacional, engloba acordo 
de cessação definitiva das 
hostilidades militares as-
sinado a 1 de Agosto de 
2019. Este acordo com-
promete ambas as partes a 
pôr fim a todas as hostili-
dades políticas e militares 
e a implementar na íntegra 
o pacote legislativo sobre 
descentralização. Com-
promete-se, ainda, com o 
completo desarmamento, 
desmobilização e reinte-
gração socio˗económica 
dos antigos combatentes 
da Renamo, incluindo dis-
posições para a integração 
de antigos combatentes na 
estrutura das Forças Arma-
das de Defesa de Moçam-
bique (FADM) e nas uni-
dades da PRM. (Redacção)

Uma das maiores críticas na sociedade moçambicana é o alinhamento da Polícia com o Exe-
cutivo do dia, neste caso, dirigido pelo partido Frelimo. São raros os casos em que perante 
uma demonstração ou tentativa de manifestação contra políticas alinhadas com o Governo, a 
Polícia não tenha criado obstáculos ou mesmo impedir tais movimentos.

Dionildo Tamele


